
Προϊόν:  Magnet chrom
                                                       

Έκδοση       1.00                                                                                   Ημ/νία αναθεώρησης      10/09/12

1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 

1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος
Εμπορική ονομασία: Magnet chrom – Μαγνητικό Υπόστρωμα

1.2 Xρήση του παρασκευάσματος 
Μεταλλικό υδατικό υπόστρωμα επικάλυψης εσωτερικών επιφανειών

1.3 Στοιχεία της παρασκευάστριας εταιρείας:
      
      Παρασκευαστής                                          EVOMAT 

                                                                          
     

      Τηλ.  επικοινωνίας                                      
      Τηλ.  έκτακτης  ανάγκης                             
      Τηλ.  Κέντρου δηλητηριάσεων                    

2. Σύσταση/ Πληροφορίες σχετικές με τα συστατικά

Επικίνδυνα
συστατικά

Αριθμός CAS Σύμβολα
κινδύνου

Φράσεις R Ποσοστό (%κβ)

- - - - -

3. Προσδιορισμός κινδύνων                                                                                              

Ταξινόμη
 Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την με την οδηγία 2001/58/ΕΚ 

-                  
Kίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία -
Κίνδυνοι για την ασφάλεια  -
Κίνδυνοι για το περιβάλλον -

                                                                                                                                              
4. Πρώτες βοήθειες                                                                                                              

Μετά από εισπνοή            Μετακινείστε  τον  παθόντα  σε  καθαρό αέρα.  Σε  περίπτωση

                                                                                                                                                                                        

   



επίμονης  ζάλης,  ναυτίας  ή  αδυναμίας  ανάκτησης  των
αισθήσεων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή / βοήθεια.

Σε επαφή με το δέρμα         Αφαιρέστε τυχόν μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνατε την περιοχή
με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί
ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε επαφή με τα μάτια Ξεπλύνατε τα μάτια με άφθονο νερό επί 10 λεπτά, κρατώντας
τα βλέφαρα ανοιχτά. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ερεθισμός
ή έντονη κοκκινίλα, αναζητήστε ιατρική συμβουλή / βοήθεια.

Μετά από κατάποση Μην  προκαλέσετε  εμετό.  Μη  χορηγήσετε  τίποτα  από  το
στόμα.  Αναζητήστε  άμεσα  ιατρική  βοήθεια,  δείχνοντας  το
δελτίο  δεδομένων  ασφαλείας  ή  το  δοχείο/  ετικέτα   του
προϊόντος στον ιατρό.

    

5. Μέτρα καταπολέμησης πυρκαγιάς

Ειδικοί κίνδυνοι -
Μέσα πυρόσβεσης 
-κατάλληλα 

-ακατάλληλα

Το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι εύφλεκτο

Προστατευτικός 
εξοπλισμός 
Άλλες πληροφορίες

Πλήρης  προστατευτικός  ρουχισμός  και  αυτόνομη  αναπνευστική
συσκευή.
-

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης                                                               

Προσωπική προστασία/ Προφυλάξεις

   

Αποφύγετε  την  επαφή  με  το  προϊόν.
Χρησιμοποιείστε  κατάλληλα  γάντια  (PVA),
προστατευτικά  γυαλιά  και  φόρμα.  Αν  η  διαρροή
γίνει σε κλειστό χώρο, αερίστε τον καλά.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

  

Σταματήστε  τη  διαρροή  αν  είναι  δυνατό.
Προλάβετε την ευρεία διασπορά στο έδαφος και το
υδατικό  περιβάλλον  ή  την  είσοδό  του  στο
αποχετευτικό  σύστημα.  Χρησιμοποιήστε  άμμο,
χώμα  ή  άλλο  απορροφητικό  υλικό  για  να
περιορίσετε και να συγκρατήσετε τη διαρροή.

Μέθοδοι καθαρισμού- Μικρές διαρροές Συγκεντρώστε όσο περισσότερο απ το διαρρέον
υλικό  σε  κατάλληλο  δοχείο  προς  απόρριψη.
Συγκρατήστε το χρώμα χρησιμοποιώντας αδρανή
απορροφητικά υλικά όπως άμμο, χώμα, πριονίδι
κτλ.  Στη  συνέχεια,  μεταφέρετε  το  σε  κατάλληλα
δοχεία προς απόρριψη σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. 

                                                                                                                                                                 

7. Χειρισμός και αποθήκευση                                                                                                

Χειρισμός Να εργάζεστε πάντα σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε αντίθετη
περίπτωση χρησιμοποιήστε κατάλληλη μάσκα προσώπου. Μην
τρώτε ή πίνετε  όταν εργάζεστε.  Αποφύγετε  την επαφή με  το

                                                                                                                                                                                        

   



δέρμα  και  τα  μάτια.  Μην  εισπνέετε   ατμούς  ή  εκνεφώματα.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5-40  οC

Αποθήκευση Διατηρείτε τα δοχεία μακριά από παιδιά (αν είναι δυνατόν 
κλειδωμένα), κλειστά, σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό 
μέρος. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία 
μεγαλύτερη των 50 οC. Προστατεύστε το απ τον παγετό. 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     

8. Έλεγχος έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία                                                         

Αναπνευστική προστασία Μην εισπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε πάντα 
σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε αντίθετη περίπτωση, 
χρησιμοποιήστε κατάλληλη μάσκα προσώπου. 

Προστασία των χεριών Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.  Χρησιμοποιείτε 
προστατευτικά γάντια (PVA).

Προστασία ματιών Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείτε 
προστατευτικά γυαλιά για χημικά.

Προστασία του δέρματος Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείτε φόρμα 
εργασίας.

9.  Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη : 
Χρώμα : 
Οσμή : 
Σημείο Ζέσεως: 
Σημείο Τήξεως: 
pΗ :   
Σημείο Ανάφλεξης : 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:
Εκρηκτικές ιδιότητες:
Οξειδωτικές ιδιότητες:
Διαλυτότητα στο νερό:
Σχετική πυκνότητα ατμών:
Συγκέντρωση κορεσμένων ατμών  (25 ο  C):
Τάση ατμών  (20 ο  C):
Tάση ατμών  (50 ο  C):
Eιδικό Bάρος :     
Ιξώδες  :                               

παχύρευστο υγρό
Μαύρο
χαρακτηριστική
~100°C ( νερό )
δεν έχει προσδιοριστεί
8,5-9
Μη εφαρμόσιμο
Μη εφαρμόσιμο
καμία
καμία
απεριόριστη στους 20 οC
δεν έχει προσδιοριστεί
-
20 hPa 20 οC

2,3-2,5 kg/lt 25οC
14000-20000 cpoise 23 οC

 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα

Σταθερότητα Το  προϊόν  παραμένει  σταθερό  αν  αποθηκευθεί  και
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Συνθήκες που πρέπει να 
αποφεύγονται

Θερμοκρασίες μεταξύ  5ο C    και    40ο C

                                                                                                                                                                                        

   



Υλικά που πρέπει να 
αποφεύγονται

Ισχυρά οξέα, βάσεις, οξειδωτικά και αναγωγικά μέσα.

Επικίνδυνα υλικά 
αποσύνθεσης

Δεν διασπάται σε επικίνδυνα προϊόντα.

11.  Τοξικολογικά στοιχεία

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε τοξικολογική δοκιμασία και λεπτομερή τοξικολογικά στοιχεία
δεν είναι διαθέσιμα. Με βάση την εμπειρία μας, δεν έχουν εκδηλωθεί κίνδυνοι για την υγεία του
χρήστη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά και τηρούνται οι συνήθεις συνθήκες υγιεινής.
Πιο κάτω παραθέτονται πιθανά συμπτώματα και πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του
προϊόντος με βάση τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των συστατικών του.
Πιθανά συμπτώματα Ερεθισμός  του  δέρματος,  των  ματιών  και  του

αναπνευστικού συστήματος.  Πονοκέφαλος ναυτία,  ζάλη,
απώλεια αισθήσεων.

-επαφή με τα μάτια

-επαφή με το δέρμα

-κατάποση 

-εισπνοή

Σε υγρή μορφή ή ως εκνέφωμα μπορεί  να προκαλέσει
ελαφρύ παροδικό ερεθισμό.

Επαναλαμβανόμενη  έκθεση  μπορεί  να  προκαλέσει
ερεθισμό και δερματίτιδα

Έκθεση  σε  περιβάλλον  με  υψηλή  συγκέντρωση  ατμών
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και
της αναπνευστικής οδού.
 -

12.   Οικολογικά στοιχεία                                                                                                        

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε ανάλογη δοκιμασία κατά συνέπεια, λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με τυχόν περιβαλλοντική τοξικότητα δεν είναι διαθέσιμα. Βάσει των πληροφοριών που αφορούν
στα  συστατικά  του  παρασκευάσματος,  το  προϊόν  που  καλύπτεται  από  το  παρόν  δελτίο
δεδομένων  ασφαλείας  δεν  αποτελεί  κίνδυνο  για  το  περιβάλλον  όταν  χρησιμοποιείται  και
απορρίπτεται  με  ενδεδειγμένο τρόπο.  Το  προϊόν  βάσει  της  σύνθεσής  του  αναμένεται  να
προκαλέσει  προβλήματα  σε  εγκαταστάσεις  βιολογικού  καθαρισμού  αποβλήτων.  Για  το  λόγο
αυτό αποφύγετε την έκλυση του προϊόντος στην αποχέτευση και στο υδάτινο περιβάλλον.  

                                                                                                                                                   
13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση (εξάλειψη)                                                                      

Απόρριψη προϊόντος Θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα

                                                                                                                                                                                        

   



νομοθεσία
Απόρριψη συσκευασίας Θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία

14. Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά

Οδική μεταφορά (ADR/RID)

Αριθμός UN
Οικία ονομασία αποστολής 
Ειδική διάταξη 640
Κλάση (ADR/RID)
Αριθμός είδους (ADR/RID)
Ομάδα συσκευασίας 

Δεν υπάρχει περιορισμός

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

Αριθμός UN
Οικία ονομασία αποστολής 
Κλάση (IMDG)
Ομάδα συσκευασίας 
Θαλάσσιος ρυπαντής

Δεν υπάρχει περιορισμός

Αεροπορική μεταφορά (ICAO/IATA)

Αριθμός UN
Οικία ονομασία αποστολής 
Κλάση (ICAO/IATA)
Ομάδα συσκευασίας 

Δεν υπάρχει περιορισμός

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Ταξινόμηση -
Σύμβολα -                       
Φράσεις κινδύνου (R) - -
Φράσεις ασφαλείας  (S)

Άλλες φράσεις 

1/2
24/25
28

29

Nα φυλάσσεται κλειδωμένο και  μακριά από παιδιά
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε 
αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην 
αποχέτευση 

-

16. Άλλα στοιχεία

                                                                                                                                                                                        

   



Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση από το ευρύ κοινό.
Η σύνταξη του δελτίου δεδομένων ασφαλείας έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 
91/155/ΕΟΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προκύπτουν από
την εμπειρία, τις γνώσεις μας έως την ημερομηνία αυτής της έκδοσης και έχουν σκοπό την
ενημέρωση  του  χρήστη  του  προϊόντος  σε  θέματα  που  αφορούν  στην  ασφαλή  χρήση  το
χειρισμό  την  επεξεργασία  την  αποθήκευση  την  μεταφορά  τη  διάθεση  και  απόρριψη.  Δεν
αποτελεί  εγγύηση  ή  προδιαγραφή  ποιότητας.  Οι  πληροφορίες  σχετίζονται  μόνο  με  το
συγκεκριμένο υλικό που περιγράφεται και για τη χρήση που προορίζεται και μπορεί να μην
ισχύουν όταν το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλη
διαδικασία.
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