ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet)
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/EK (REACH), άρθρο 31
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 20.08.2013

Εκδοχή: 1 (GR)

Αναθεωρήθηκε την : 20.08.2013

Εµπορική επωνυµία: Guardex
1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εµπορική επωνυµία: Guardex
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Εφαρµογή της ουσίας/ του παρασκευάσµατος: Γυψοσανίδα
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένου ασφαλείας
Παραγωγός/ προµηθευτής:
KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε
Στάνος , 30500, Αµφιλοχία
Τηλ: +30 (0)26420 29100
Fax: +30 (0)26420 29112
E-mail: factory@knauf.gr
Επιπλέον πληροφορίες:
Έδρα& Κεντρικά Γραφεία
Ευριπίδου 10,17674 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ: +30 (0)210 9310567
Fax: +30 (0)210 9310568
1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Κέντρο ∆ηλητηριάσεων
Τηλ: +30 (0)210 7793777

2.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΥΝ∆ΙΝΟΤΗΤΑΣ

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008
Το προϊόν δεν έχει ταξινοµηθεί βάση του κανονισµού CLP.
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό 67/548/ΕΟΚ ή τον Κανονισµό 1999/45/ΕΚ: Αίρεται.
Υποδείξεις ειδικού κινδύνου για τον άνθρωπο και περιβάλλον:
Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος προς αναφορά.
2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Σήµανση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008: Αίρεται.
Εικονογράµµατα κινδύνου: Αίρεται.
Προειδοποιητική λέξη: Αίρεται.
∆ηλώσεις επικινδυνότητας: Αίρεται.
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσµατα αξιολόγησης ΑΒΤ (Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιµη και Τοξική ουσία) και
αΑαΒ (άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιµη ουσία)
ΑΒΤ: Μη εφαρµόσιµο.
αΑαΒ: Μη εφαρµόσιµο.

3.

ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Χηµικός χαρακτηρισµός: παρασκεύασµα
Περιγραφή: Γυψοσανίδα από στερεοποιηµένο γύψο, γυψοπυρήνας µε χαµηλή περιεκτικότητα σε πρόσµεικτα
όπως άµυλο, τασιενεργά, ίνες γυαλιού και ορυκτά µέσα πλήρωσης. Περίβληµα ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού
επικαλυµένες µε ορυκτά (το προϊόν παρασκευάζεται από υφαντουργική υαλοΐνα µε ονοµαστική διάµετρο 10 µm).
Το προϊόν δεν περιέχει µικρές ίνες, διαµέτρου <3 µm, σε µήκος από 5 µm έως 100 µm. ∆εν είναι αναπνεύσιµες
αλλά ώς αεροµεταφερόµενες ίνες µπορούν να αποτελέσουν παράγοντας όχλησης. Οι ίνες γυαλιού που
χρησιµοποιούνται σε προϊόντα υφαντουργικής υαλοΐνας δεν υποπείπτουν στη τροποποίηση του 3ου κανονισµού
του Γερµανικού ∆ιατάγµατος περί Επικινδύνων Ουσιών, ηµεροµηνία 12 Ιουνίου 1998 και σύµφωνα µε αυτό δεν
θεωρούνται καρκινογόνα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet)
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/EK (REACH), άρθρο 31
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 20.08.2013

Εκδοχή: 1 (GR)

Αναθεωρήθηκε την : 20.08.2013

Εµπορική επωνυµία: Guardex
Επικίνδυνα συστατικά: Αίρεται.
Περαιτέρω συστατικά:
CAS: 7778-18-9
θειικό ασβέστιο
EINECS: 231-900-3
Reg.nr.: 01-2119444918-26-XXXX
Επισήµανση: Ουσίες µε οριακή τιµή έκθεσης στο χώρο εργασίας- βλέπε κεφάλαιο 8.

4.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές πληροφορίες: Καµία ιδιαίτερη προφύλαξη απαιτούµενη.
Εισπνοή: Χορήγηση φρέσκου αέρα, σε περίπτωση ενόχλησης αναζητήστε γιατρό.
Επαφή µε το δέρµα: Ξεπλύνετε µε νερό και σαπούνι.
Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια σε τρεχούµενο νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.
Αν τα συµπτώµατα επιµείνουν συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο.
Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόµα και πιείτε άφθονο νερό. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες και µεταγενέστερες
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

5.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: Χρησιµοποιείτε µέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για την περιβάλλουσα πυρκαγιά.
Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης για λόγους ασφαλείας: Κανένα.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα: Κανένας.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προστατευτικός εξοπλισµός: Κανένας προστατευτικός εξοπλισµός απαραίτητος.
Επιπρόσθετες πληροφορίες: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.

6.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Αποφύγατε την δηµιουργία σκόνης.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Να µην επιτρέπεται η είσοδος του προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα,
υπονόµους και υπόγεια ύδατα.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό: Μηχανική συλλογή.
6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Βλέπε κεφάλαιό 7 για πληροφορίες σχετικά µε τον ασφαλή χειρισµό.
Βλέπε κεφάλαιο 8 για πληροφορίες σχετικά µε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό.
Βλέπε κεφάλαιο 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τον χειρισµό αποβλήτων.

7.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Αποφύγατε την δηµιουργία σκόνης.
Μην εισπνέετε την σκόνη.
Αναπόφευκτη κατακάθιση σκόνης θα πρέπει να αποµακρύνεται τακτικά.
Χρήση βιοµηχανικής σκούπας κατάλληλης για αναρρόφηση σκόνης.
∆ιασφάλιση διαθεσιµότητας κατάλληλων απαγωγέων σκόνης στις µηχανές κατεργασίας.
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Εκδοχή: 1 (GR)
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Εµπορική επωνυµία: Guardex
Πληροφορίες για την πυροπροστασία και την προστασία από έκρηξη: Κανένα ειδικό προστατευτικό µέτρο
απαραίτητο.
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων:
Προϋποθέσεις για αποθηκευτικούς χώρους και δοχεία: Καµία ιδιαίτερη προϋπόθεση.
Υποδείξεις για την κοινή αποθήκευση: Καµία.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις αποθήκευσης: Αποθήκευση σε στεγνό µέρος.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

8.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τον σχεδιασµό τεχνικών εγκαταστάσεων:
Κανένα επιπρόσθετο δεδοµένο, βλέπε κεφάλαιο 7.
8.1. Παράµετροι ελέγχου
Το προϊόν δεν εµπεριέχει καµία σηµαντική ποσότητα ουσίας µε, υπό παρακολούθηση, οριακές τιµές αναφερόµενες
στο χώρο εργασίας.
Επιπλέον πληροφορίες: Ως βάση χρησιµοποιήθηκαν οι, κατά την παρασκευή, ισχύουσες λίστες.
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Χρήση προστατευτικής κρέµας για το δέρµα.
Πλύνετε τα χέρια σας πρίν το διάλλειµα και µετά το πέρας της εργασίας.
Ντους ή µπάνιο µετα το πέρας της εργασίας.
Αναπνευστική προστασία: Κατά την δηµιουργία σκόνης χρησιµοποιήστε προστατευτικής αναπνευστική συσκευή
µε φίλτρο FFP1.
Προστασία των χεριών:

Προστατευτικά γάντια.
Προστασία των µατιών: Κατά την δηµιουργία σκόνης χρησιµοποιήστε προστατευτικά γυαλιά µε πλαϊνά
προστατευτικά.
Σωµατική προστασία: Ενδυµασία εργασίας τύπου "ασφαλείας".

9.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Εµφάνιση
Μορφή:
σανίδα
Χρώµα:
γυψοπυρήνα: λευκός, λευκός-µπεζ, λευκός-γκρίζος
χαρτιού: µπλέ
Οσµή:
άοσµο
Ανώτατο όριο οσµής:
δεν έχει προσδιορισθεί.
pH:

σε παραδοτέα µορφή δεν ισχύει, σε αιώρηµα 7-10

Αλλαγή κατάστασης
Σηµείο τήξης/ εύρος τήξης:
Σηµείο βρασµού/ εύρος βρασµού:

Μη εφαρµόσιµο.
Μη εφαρµόσιµο.
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Εµπορική επωνυµία: Guardex
Σηµείο ανάφλεξης:
Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο):
Θερµοκρασία ανάφλεξης
Θερµοκρασία αποσύνθεσης:
Αυτανάφλεξη:
Εκρηξιµότητα:
Πίεση ατµών:
Πυκνότητα στους 20 oC :
Σχετική πυκνότητα:
Πυκνότητα ατµών:
Ταχύτητα εξάτµισης:
∆ιαλυτότητα/ ανάµειξη στο νερό:
Συντελεστής κατανοµής (n-οκτανόλης/ νερού):
Ιξώδες:
∆υναµικό:
Κινητικό:
9.2. Άλλα στοιχεία:

Μη εφαρµόσιµο.
Μη εφαρµόσιµο.
∆εν έχει προσδιορισθεί.
Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγετε.
Μη εκρηκτικό.
Μη εφαρµόσιµο.
0,8-098 g/cm3
∆εν έχει προσδιορισθεί.
Μη εφαρµόσιµο.
Μη εφαρµόσιµο.
περίπου 2 g/l (θειικό ασβέστιο x 2Η2Ο) στους 20 oC
Μη εφαρµόσιµο.
Μη εφαρµόσιµο.
Μη εφαρµόσιµο.
Θερµική αποικοδόµηση του γύψου :
0
Σε CaSO4 και H2O από τους 140 C
0
Σε CaO και SO3 από τους 1000 C

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
10.1. Αντιδρασιµότητα: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
10.2. Χηµική σταθερότητα
Θερµική αποικοδόµηση/ συνθήκες προς αποφυγήν:
Καµία αποικοδόµηση σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.
Αποφεύγετε την εισχώρηση υγρασίας.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Καµία επικίνδυνη αντίδραση γνωστή.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
10.5. Ασύµβατα υλικά: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Κανένα επικίνδυνο προϊόν αποσύνδεσης γνωστό.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
11.1. Στοιχεία για τοξικολογικές επιδράσεις: Μη τοξικό.
Επιπρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες:
Ϊνες γυαλιού: κατάταξη του τύπου της υφαντουργική υαλοΐνα που περιέχεται στο περίβληµα από τον ∆ιεθνή
Οργανισµό Ερευνών Καρκίνου (IARC) στην οµάδα 3 “µη κατηγοριοποιήσιµο σχετικά µε καρκινογόνους παράγοντες
στον άνθρωπο”.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12.1. Τοξικότητα
Υδάτινη τοξικότητα: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
Επιπρόσθετες οικολογικές πληροφορίες:
Γενικές πληροφορίες:
Να µην επιτρέπεται η είσοδος του προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα, υπονόµους και υπόγεια ύδατα.
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Εµπορική επωνυµία: Guardex
12.5. Αποτελέσµατα αξιολόγησης ΑΒΤ (Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιµη και Τοξική ουσία) και
αΑαΒ (άκρως Ανθεκτική, άκρως Βιοσυσσωρεύσιµη ουσία)
ΑΒΤ: Μη εφαρµόσιµο.
αΑαΒ: Μη εφαρµόσιµο.
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Σύσταση: ∆ιάθεση βάση των αρµόδιων διατάξεων.
Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (Ε.Κ.Α)
17 08 02 Υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 17 08 01.
17 09 04 Μείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα
σηµεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03.
Μολυσµένες συσκευασίες:
Σύσταση:
Μολυσµένες συσκευασίες θα πρέπει να αδειάζονται εντελώς και στην συνέχεια, µετά από αντίστοιχο καθαρισµό,
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν.

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
14.1. Αριθµός ΟΗΕ
ADR, IMDG, IATA
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
ADR, IMDG, IATA
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά την µεταφορά
ADR, IMDG, IATA
Τάξη:
14.4. Οµάδα συσκευασίας
ADR, IMDG, IATA
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Θαλάσσια µόλυνση:
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ
της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC
ΟΗΕ “Model Regulation” :

Αίρεται.
Αίρεται.

Αίρεται.
Αίρεται.
Όχι
Μη εφαρµόσιµο.
Μη εφαρµόσιµο.
-

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ *
15.1.
Κανονισµοί/ νοµοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία/
παρασκευασµα
Εθνικοί κανονισµοί:
∆είκτης µόλυνσης νερού:
∆είκτης µόλυνσης νερού 1 (παρ. 4 VwVwS Γερµανίας από 17.05.1999): Ασθενώς µολυσµατικό.
15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: ∆εν πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet)
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/EK (REACH), άρθρο 31
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 20.08.2013

Εκδοχή: 1 (GR)

Αναθεωρήθηκε την : 20.08.2013

Εµπορική επωνυµία: Guardex
16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο γνώσεων που διαθέτουµε, δεν αποτελούν
βεβαίωση των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν αιτιολογούν καµία συµβατική έννοµη σχέση.
Τµήµα χορήγησης του δελτίου ασφαλείας: Knauf Gips KG, Abteilung Umwelt und Sicherheit, 97343 Iphofen,
Germany
Συντοµογραφίες και αρκτικόλεξα:
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
(Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων)
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
(Κανονισµός για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εµπορευµάτων)
IATA: International Air Transport Association (∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών)
ICAO: International Civil Aviation Organization (∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας)
GHS: Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
(Παγκοσµίως Εναρµονισµένο Σύστηµα ταξινόµησης και επισήµανσης των χηµικών προϊόντων)
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