ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

TIXOSIL 38
Αναθεώρηση: 4.00 CY ( EL )

Ημερομηνία έκδοσης: 15.04.2011

1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Σήμα κατατεθέν
CAS-Αριθ.
REACH : Αριθμός καταχώρησης

: TIXOSIL 38
: 7631-86-9
: 01-2119379499-16-0017

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Χρήσεις της Ουσίας/Μείγματος

: Ειδική χρήση ή χρήσεις: Άλλο, Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, Βιομηχανικές
χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα σε
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Βιομηχανία τροφίμων, Εκτυπώσεις και
αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής, Μεταποίηση, Άλλο
(χρήση κωδικών UCN), Υλικά απορρόφησης, Λιπάσματα, Προϊόντα όπως
ρυθμιστές pΗ, κροκιδωτικά μέσα, διαλύματα καταβύθισης, μέσα
αδρανοποίησης, Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, Φαρμακευτικά προϊόντα,
Μέσα εκχύλισης

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Εταιρεία

: RHODIA Opérations
15, rue Pierre Pays
B.P. 52
69660 COLLONGES au Mont d'Or - France
Tel : +33 (0)4.72.42.14.00

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

: MULTI LINGUAL EMERGENCY NUMBER (24/7)
Europe/America/Africa
: +44 1235 239 670 (UK)
Middle East & Africa speaking Arabic : +44 1235 239 671 (UK)
Asia Pacific
: +65 3158 1074 (Singapore)
China
: +86 10 5100 3039 (Beijing)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

: information.fds@eu.rhodia.com

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ
Ταξινόμηση
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Αυτό το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008.
Ταξινόμηση (67/548/EOK,1999/45/EK)
Καμία επικίνδυνη ουσία ή μείγμα με την έννοια της Οδηγίας περί Επικίνδυνων Ουσιών ή των Οδηγιών της ΕΕ
67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

TIXOSIL 38
Αναθεώρηση: 4.00 CY ( EL )

Ημερομηνία έκδοσης: 15.04.2011

Στοιχεία επισήμανσης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Αυτό το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008.
Αλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν σε καμία ταξινόμηση
Το προϊόν ερεθίζει ελαφρώς το αναπνευστικό σύστημα. Με μηχανική επίδραση Ελαφρά ερεθιστικό για τα μάτια
και το δέρμα. Κανένας συγκεκριμένος κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης. Οι ηλεκτροστατικές φορτίσεις μπορεί να
αναπτυχθούν με την ανατάραξη, την πνευματική μεταφορά, την έκχυση κλπ.
3. ΣΎΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ
Ουσί
CAS-Αριθ.

: 7631-86-9

EINECS-ΑΡΙΘ.

: 231-545-4

Πληροφορίες για τα συστατικά και τις προσμείξεις
Αριθμός
Ταξινόμηση
Χημική ονομασία
αναγνώρισης
67/548/EOK
Παλιός αριθμός CAS : 7631-86-9 :
Synthetic amorphous silica
CAS-Αριθ. :
μη ταξινομημένο
112926-00-8

Ταξινόμηση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Συγκέντρωση
[%]
>= 87

αυτοταξινόμηση

Παρατηρήσεις

:

Μη επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με την Οδηγία (EΚ) αριθμ. 1907/2006

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Περιγραφή των αναγκαίων μέτρων για παροχή πρώτων βοηθειών
Εισπνοή

: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.
Ο παθών να κρατείται σε ακινησία.
Εάν είναι απαραίτητο συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με νερό.

Επαφή με τα μάτια

: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας
να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα.
Αν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό

Κατάποση

: Πλύνετε το στόμα με νερό.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες
Κίνδυνοι

: Αυτός που προσφέρει πρώτες βοήθειες πρέπει να προστατέψει και τον
εαυτό του.
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5. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ
Πυροσβεστικά μέσα
Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα πυροσβεστικά μέσα.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

: Άγνωστοι.
Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλεγχθεί ξεχωριστά, δεν
επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνομο.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση
της πυρκαγιάς

: Μη εύφλεκτο.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους
πυροσβέστες

: Γάντια
Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας
Μπότες

Ειδικές μέθοδοι πυρόσβεσης

: Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα για τη καταπολέμηση παράπλευρων
πυρκαγιών.

6. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ
Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός
εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Προστατευτικός εξοπλισμός
Συσκευή προστασίας της αναπνοής με φίλτρο αιωρούμενων σωματιδίων
(EN 143)
Προστατευτικά γυαλιά

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

: Κατά την υποδειγματική χρησιμοποίηση δεν είναι γνωστοί ούτε αναμένονται
κίνδυνοι για το περιβάλλον.

Μέθοδοι Καθαρισμού και Συγκέντρωσης
Ανάκτηση

: Χρησιμοποιείστε κατάλληλο απορροφητήρα.

Απολύμανση/ καθαρισμός

: Πλύνετε με πολύ νερό.

Διάθεση

: Το υλικό που έχει απορροφηθεί επεξεργάζεται σύμφωνα με το ενότητα "
Διάθεση".

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Χειρισμός
Οδηγίες για ασφαλή χειρισμό και χρήση

: Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης.

Αποθήκευση

3/9

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

TIXOSIL 38
Αναθεώρηση: 4.00 CY ( EL )
Τεχνικά μέτρα για την αποθήκευση

Ημερομηνία έκδοσης: 15.04.2011
: Μην στοιβάζετε τους μεγάλους σάκους

Συνθήκες αποθήκευσης
Συνιστώμενα

: Προστατεύεται από υγρασία.

Μέτρα για τη συσκευασία
Υλικά συσκευασίας - Συνιστώμενα

: Πολυπροπυλένιο, Σάκκοι από χαρτί

8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

Μέτρα ελέγχου
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα

: Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
Προστασία των αναπνευστικών οδών

: Χρησιμοποιήστε μια αναπνευστική συσκευή με εγκεκριμένο φίλτρο, εάν η
αξιολόγηση του κινδύνου το καθιστά απαραίτητο.

Προστασία των ματιών

: Προστατευτικά γυαλιά

Μέτρα υγιεινής

: Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας
πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.

Προστατευτικά μέτρα

Γενικές υποδείξεις

: Ο προστατευτικός έξοπλισμός πρέπει να διαλέγεται σύμφωνα με τα
τρέχοντα πρότυπα CEN και σε συνεργασία με το προμηθευτή του
προστατευτικού εξοπλισμού.
Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού
πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών απόδοσης του
προστατευτικού εξοπλισμού σε σχέση με την εργασία που γίνεται, τις
προκείμενες συνθήκες, τη διάρκεια χρήσης, και τους κινδύνους και/ή τους
ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση.
Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας
πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.
: Κατά την υποδειγματική χρησιμοποίηση δεν είναι γνωστοί ούτε
αναμένονται κίνδυνοι για το περιβάλλον.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Όψη
Μορφή

: Άμορφη σκόνη

Φυσική κατάσταση

: στερεό

Χρώμα

: λευκό

Οσμή

: Κανένα.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

TIXOSIL 38
Αναθεώρηση: 4.00 CY ( EL )
Όριο οσμής

Ημερομηνία έκδοσης: 15.04.2011
:
Μέθοδος:
μη χρησιμοποιήσιμο

Μέγεθος σωματιδίων

: σε περίπου 10 - 20 ΅m

Πληροφορίες για την ασφάλεια
pH

:

6,5 - 7,5 σε 5 % (m/v) (υδατικό εναιώρημα)

Σημείο τήξης/περιοχή τήξης

:

> 1.700 °C

Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης

: μη χρησιμοποιήσιμο
: μη χρησιμοποιήσιμο

Σημείο ανάφλεξης

: Μη εφαρμόσιμο: (μη εύφλεκτο στερεό).

Aναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

: μη χρησιμοποιήσιμο

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

: μη χρησιμοποιήσιμο

Οξειδωτικές ιδιότητες

: Μη οξειδωτικό υλικό σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΚ

Υδατοδιαλυτότητα

: περίπου 0,1 γρ/λίτ

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

: κοινοί οργανικοί διαλύτες
αδιάλυτο

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό

: μη χρησιμοποιήσιμο

Πίεση ατμών

: μη χρησιμοποιήσιμο

Ταχύτητα εξάτμισης

: μη χρησιμοποιήσιμο

Σχετική πυκνότης ατμών

: μη χρησιμοποιήσιμο

Πυκνότητα

:

Σχετική πυκνότης σωρρού υλικού

: περίπου 200 - 230 kg/m3
Συμπιεσμένο προϊόν

Δυναμικό Οξείδωσης/Αναγωγής

: μη χρησιμοποιήσιμο

Ιξώδες, δυναμικό

: μη χρησιμοποιήσιμο

Ιξώδες, κινητικό

: μη χρησιμοποιήσιμο

Εκρηκτικές ιδιότητες

: μη χρησιμοποιήσιμο

Θερμική διάσπαση

: μη χρησιμοποιήσιμο

Κατώτερο όριο έκρηξης

: μη χρησιμοποιήσιμο

Ανώτερο όριο έκρηξης

: μη χρησιμοποιήσιμο

Μοριακό βάρος

:

2,1 g/cm3

60,2 g/mol

10. ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ
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TIXOSIL 38
Αναθεώρηση: 4.00 CY ( EL )
Χημική σταθερότητα

Ημερομηνία έκδοσης: 15.04.2011
: Σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου.

Επικίνδυνες αντιδράσεις
Συνθήκες προς αποφυγήν

: Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής
χρήσεως.

Υλικά προς αποφυγή

: Δεν είναι γνωστή καμμία επικίνδυνη αντίδραση με κοινά προϊόντα.

11.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οξεία τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα από του στόματος

: LD50 : > 5.000 mg/kg - αρουραίος
Μη εκδομένες αναφορές

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

: Κίνδυνος φυσικής έμφραξης της άνω αναπνευστικής οδού
Με αναλογία
Η εισπνεόμενη LC50 (αρουραίος/4ώρες) δεν ήταν δυνατό να καθορισθεί,
επειδή στη μέγιστη συγκέντρωση κορεσμού δεν παρατηρήθηκε καμία
περίπτωση θανάτου στους αρουραίους.

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

: LD50 : > 5.000 mg/kg - κουνέλι
Μη εκδομένες αναφορές

Οξεία τοξικότητα (άλλοι οδοί λήψης)
Τοξικότητα αναρρόφησης

: δεν υπάρχουν στοιχεία
: μη χρησιμοποιήσιμο

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Ερεθισμός του δέρματος

: Επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει
ελαφρό ερεθισμό του δέρματος
Μη εκδομένες αναφορές

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών
Ερεθισμός των οφθαλμών

: Το προϊόν ερεθίζει ελαφρώς τα μάτια
Μη εκδομένες αναφορές

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος
Ευαισθητοποίηση

: Άνθρωπος
δεν παρατηρήθηκε δερματική ευαισθητοποιητική αντίδραση
Μη εκδομένες αναφορές
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Ημερομηνία έκδοσης: 15.04.2011

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης
Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

: Σε περίπτωση εισπνοής Δεν παρατηρήθηκαν μη αναστρέψιμες επιδράσεις
ή συμπτώματα πυριτίασης κατά τη διάρκεια δοκιμών για τοξικότητα μέσω
αναπνοής
Μη εκδομένες αναφορές
Στοματική έκθεση Δεν παρατηρήθηκαν μη αναστρέψιμες επιδράσεις κατά
τη διάρκεια δοκιμών δια στόματος τοξικότητας
Μη εκδομένες αναφορές

STOT
STOT-εφάπαξ έκθεση

: Εκτίμηση Τοξικότητας:
Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο,
μοναδική έκθεση.

STOT-επανειλημμένη έκθεση

: Εκτίμηση Τοξικότητας:
Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο,
επανειλημμένη έκθεση.

Καρκινογένεση
Καρκινογένεση

: αρουραίος
Στοματική έκθεση
Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν καμία καρκινογόνο δράση.
Μη εκδομένες αναφορές
ποντίκι
Στοματική έκθεση
Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν καμία καρκινογόνο δράση.
Μη εκδομένες αναφορές

Μεταλλαξιογένεση
Γoνιδιoτοξικότητα in vitro

: Πειράματα in-vitro δεν έδειξαν μεταλλαξιογενείς δράσεις
Μη εκδομένες αναφορές

Γoνιδιoτοξικότητα in vivo

: Πειράματα in-vivo δεν έδειξαν μεταλλαξιογενείς δράσεις
Μη εκδομένες αναφορές

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Tοξικότητα για την αναπαραγωγή

: Δοκιμασίες τοξικότητας στη γονιμότητα και την ανάπτυξη δεν έδειξαν καμία
επίδραση στην αναπαραγωγή.
Δημοσιευμένα δεδομένα.

Νευρολογικές δράσεις
Νευρολογικές δράσεις

: Δεν παρατηρήθηκαν νευροτοξικές επιδράσεις
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Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην
ουσία : Εισπνοή

: Το προϊόν ερεθίζει ελαφρώς το αναπνευστικό σύστημα.
Μη εκδομένες αναφορές

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος
Μεταφορά και διανομή μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών
συγκεντρώσεων και της πορείας διανομής
Τοξικότητα στα ψάρια

: LC50 - 96 h : > 10.000 mg/l - Danio rerio (Ζεβρόψαρο)
Μη εκδομένες αναφορές

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια
μαλάκια.

: EC50 - 24 h : > 1.000 mg/l - Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)
Μη εκδομένες αναφορές

Αξιολόγησης οικοτοξικότητας
Αξιολόγησης οικοτοξικότητας

: Το προϊόν δεν έχει καμμία γνωστή δυσμενή επίδραση στους υδρόβιους
οργανισμούς που μελετήθηκαν.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
Βιοαποδομησιμότητα
Βιοαποδομησιμότητα

: Μη εφαρμόσιμο: ανόργανο προϊόν

Βιοσυσσώρευση
Вιοσυγκέντρωσης (BCF)

: Μη βιοσυσσωρεύσιμο
Δημοσιευμένα δεδομένα.

Κινητικότητα
Γνωστή κατανομή στα διάφορα
περιβαλλοντικά συστήματα

: Τελικός προορισμός του προϊόντος Εδαφος
Τελικός προορισμός του προϊόντος Ίζημα

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Διάθεση του Προϊόντος
Απαγορευτική Διάταξη

: Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον.

Οδηγίες για την απόρριψη

: Διατίθεται ως επικίνδυνο απόβλητο λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και
εθνικές Οδηγίες.
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Οδηγίες για τον καθαρισμό και την απόρριψη της συσκευασίας
Οδηγίες

: Δεν απαιτείται καθαρισμός πριν τη διάθεση.

Άλλες πληροφορίες

: Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ADR
μη ελεγχόμενο
RID
μη ελεγχόμενο
IMDG
μη ελεγχόμενο
IATA
μη ελεγχόμενο
ADN / ADNR
μη ελεγχόμενο
Σημείωση: Οι παραπάνω κανονιστικές συστάσεις είναι αυτές που είναι έγκυρες για την ημερομηνία εκδόσεως αυτού του
δελτίου. Επειδή είναι πιθανόν να υπάρχουν εξελίξεις στους κανόνες μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, σας συμβουλεύουμε να
ελέγχετε την εγκυρότητα τους με των γραφείο πωλήσεων σας.

15. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κανονιστικές πληροφορίες.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι ορθές με βάση όσα γνωρίζουμε, έχουμε
πληροφορηθεί και θεωρούμε σωστά κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται ως γενικές κατευθύνσεις με στόχο να βοηθήσουν τον χρήστη να μεταχειρίζεται, να
χρησιμοποιεί, να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει, να μεταφέρει, να απορρίπτει και να απελευθερώνει στο περιβάλλον το προϊόν
υπό ικανοποιητικές συνθήκες ασφάλειας και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Πρέπει να
αξιοποιούνται σε συνδυασμό με τα τεχνικά δελτία αλλά δεν τα υποκαθιστούν.
Συνεπώς, οι ανωτέρω πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν που ορίζεται ειδικά και ενδέχεται να μην
τυγχάνουν εφαρμογής όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλη διαδικασία παρασκευής, εκτός
αν υπάρχει διαφορετική ειδική ένδειξη. Δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από την υποχρέωση να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή
του με όλους τους κανονισμούς που συνδέονται με την σχετική δραστηριότητα.
NB: Σε αυτό το έγγραφο, ο αριθμητικός διαχωριστής για τις χιλιάδες είναι η τελεία (.) και η υποδιαστολή είναι το κόμμα (,).
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