ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet)
Σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EWG
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 21.08.2008
Αναθεωρήθηκε την 21.08.2008
Όνοµα προϊόντος
KNAUF-Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη GKFΙ Εταιρεία
KNAUF Γυψοποιία A.B.E.E.

1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πληροφορία προϊόντος

Γυψοσανίδα κατά DIN 18 180

Σήµα κατατεθέν

KNAUF Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη GKFΙ

Εταιρεία

KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε
Στάνος, 30500, Αµφιλοχία

Τηλέφωνο
Τέλεφαξ

+30 (0)26420 29100
+30 (0)26420 29112

Επιπλέον πληροφορίες
Αριθµός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης

2.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Υποδείξεις κινδύνων
∆εν χρίζουν αναφοράς.
Υποδείξεις ειδικού κινδύνου για τον άνθρωπο και περιβάλλον
Καµία.

3.

ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Χηµικός χαρακτηρισµός (παρασκευή)
Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη (GKF) από στερεοποιηµένο γύψο, επενδυµένο από τις δύο
πλευρές µε χαρτί. Γυψοπυρήνας µε χαµηλή περιεκτικότητα σε άµυλο, τασιενεργά,
υδροφοβικούς παράγοντες µε βάση την σιλικόνη καθως και σε ίνες γυαλιού για την ενίσχυση
της συνοχής και της πυραντοχής.
Επικίνδυνα συστατικά
Κανένα

4.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Καµία ιδιαίτερη προφύλαξη απαιτούµενη.
Επαφή µε τα µάτια
Σε περίπτωση επαφής της σκόνης από την γυψοσανίδα µε τα µάτια ξεπλύνετε µε άφθονο νερό.
Κατάποση
Πιείτε άφθονο νερό και συµβουλευτείτε έναν γιατρό.
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5.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Κατάλληλα µέσα κατάσβεσης
Κατάλληλα όλα τα µέσα κατάσβεσης. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.
Ακατάλληλα µέσα κατάσβεσης για λόγους ασφαλείας
Κανένα.
Κίνδυνος από το υλικό, τα προϊόντα της καύσης του ή από εκλυόµενα αέρια
Σε περίπτωση πυρκαγιάς εκλύονται µικρές ποσότητες από µονοξείδιο και διοξείδιο του
άνθρακα.
Ειδική προστατευτική στολή για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
Σε περίπτωση πυρκαγιάς συνιστάτε η χρήση µίας ανεξάρτητης αναπνευστικής συσκευής.

6.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
Ατοµικές προφυλάξεις
Αποφύγατε τον σχηµατισµό σκόνης.
Μέθοδοι καθαρισµού/συλλογής
Μηχανική (ξηρά) συλλογή.

7.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό
Με κατάλληλη χρήση καµία ιδιαίτερη προφύλαξη αναγκαία.
Αποθήκευση
Αποθήκευση σε στεγνό χώρο.

8.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ανώτατο όριο έκθεσης
CAS-Nr.
10101-41-4

Χαρακτηρισµός υλικού
CaSO4 x 2 H20

Όριο (στον αέρα)
6 mg/m3 (φατνιακό κλάσµα)

Είδος
TRGS 900 (MAK)

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής
∆ώστε προσοχή στα γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής.
Μέτρα προστασίας κατά της εισπνοής
Σε περίπτωση υψηλής συγκεντρώσεως σκόνης συνιστάτε η χρήση προστατευτικής µάσκας P1.
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9.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Μορφή
Χρώµα γυψοπυρήνα
Χρώµα χαρτιού
Οσµή

σανίδα
λευκός, λευκός-µπεζ, λευκός-γκρίζος
πράσινο, πράσινη-γκρίζο
άοσµη

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του
περιβάλλοντος
σε παραδοτέα µορφή: µη εφαρµόσιµο
αιώρηση αδιάλυτου υλικού : 6-9
0,8-0,9 g/cm3
περίπου 2 g/l ( CaSO4 . 2H2O) στους 20 oC

pH
Πυκνότητα
∆υνατότητα αναµείξεως στο νερό

Άλλα στοιχεία
Η γυψοσανίδα δεν είναι εύφλεκτο υλικό, κατηγορία Α2 κατά DIN 4102, µέρος 1.
Θερµική αποικοδόµηση του γύψου :

10.

Σε CaSO4 και H2O

περίπου 140 0C

Σε CaO και SO3

περίπου 1000 0C

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΜΟΤΗΤΑ
Συνθήκες προς αποφυγήν
Έκθεση προϊόντος στην υγρασία. Καµία επικίνδυνη αντίδραση γνωστή.
Υλικά προς αποφυγήν
Κανένα γνωστό.
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα από θερµική αποικοδόµηση, π.χ ατελής καύση.

11.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Άµεση τοξικότητα
Μη τοξικό.

12.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γενικές πληροφορίες
Το προϊόν είναι οικολογικά ασφαλές.
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13.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)
Προϊόν
Κωδικός αποβλήτου-Νr.
AVV-Code
17 08 02

Όνοµα αποβλήτου

17 09 04

Ανάµεικτα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα
οποία δεν έχουν µολυνθεί µε επικίνδυνες ουσίες.
Απόβλητα που χρειάζονται ειδική επιτήρηση προς
καταστροφή, απόβλητα που δεν χρειάζονται ειδική
επιτήρηση προς εκµετάλλευση.

Υλικά δόµησης µε βάση το γύψο, τα οποία δεν έχουν
µολυνθεί µε επικίνδυνες ουσίες. Άποβλητα που
χρειάζονται ειδική επιτήρηση προς καταστροφή, απόβλητα
που δεν χρειάζονται ειδική επιτήρηση προς εκµετάλλευση.

Συσκευασίες
Άδειες συσκευασίες µπορούν να ανακυκλώνονται.

14.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Αυτό το προϊόν δεν είναι κανένα επικίνδυνο εµπόρευµα σύµφωνα µε τις σήµερα ισχύουσες
εθνικές και διεθνής οδηγίες περί επικίνδυνων εµπορευµάτων.

15. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σήµανση
Μη υποχρεωτική σήµανση.
∆ιεθνείς προδιαγραφές
∆είκτης µόλυνσης νερού

16.

WGK 1 (Ασθενής µόλυνση)

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο αντιστοιχούν στο επίπεδο γνώσης και εµπειρίας που διαθέταµε
µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης / αναθεώρησης. Περιγράφουν το προϊόν αποκλειστικά µε γνώµονα
την ασφάλεια και δεν έχουν τον χαρακτήρα της διασφάλισης ποιότητας. Απαγορεύεται η αλλαγή ή
µεταφορά τους σε άλλα προϊόντα.
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