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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

RAKU® TOOL PH-3977 Isocyanat

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Di / πολυ ισοκυανικό συστατικό για την παραγωγή πολυουρεθανών

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KGΕταιρεία:

Οδός: Robert-Bosch-Str. 8-10

Τόπος: D-72661 Grafenberg

Τηλέφωνο: Τέλεφαξ:+49(0)7123-9342-1600 +49(0)7123/93421666

tooling.solutions@rampf-group.comΗλεκτρονική διεύθυνση:

 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ++49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH 

Global Regulatory Compliance, Ingelheim

1.4. Αριθμός τηλεφώνου 

επείγουσας ανάγκης:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Κατηγορίες κινδύνου:

Οξεία τοξικότητα: Οξεία Τοξ. 4

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Ερεθ. Δέρμ. 2

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Ερεθ. 2

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρματος: Ευαισθ. Αναπν. 1

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρματος: Ευαισθ. Δέρμ. 1

Καρκινογένεση: Καρκιν. 2

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση: STOT SE. 3

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση: STOT RE. 2

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον: Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή
Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, ολιγομερή

Προειδοποιητική 

λέξη:

Κίνδυνος

Εικονογράμματα:

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση 

εισπνοής.

Δηλώσεις επικινδυνότητας
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H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη 

έκθεση.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για 

τα μάτια/πρόσωπο.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 

λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να 

ξεπλένετε.

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P342+P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P501 Απόρριψη περιεχόμενου/περιέκτη σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ή μονάδα συλλογής 

απορριμμάτων.

Δηλώσεις προφύλαξης

EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

Άτομα με άσθμα, αλλεργία και χρόνιες ασθένειες του αναπνευστικού δε θα πρέπει να εργάζονται με αυτό το 

προϊόν.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Ισοκυανικό
Χημική ονομασία της ουσίας

Επικίνδυνα συστατικά υλικά

ΒάροςΟνομασίαΑριθ. CAS

Αριθ. EK Αριθ. Ευρετηρίου Αριθ. REACH

Ταξινόμηση GHS

50 - 75 %25686-28-6 Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, ολιγομερή

500-040-3 01-2119457013-49

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 

2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

10 - 25 %6846-50-0 Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο

229-934-9 01-2119451093-47

Aquatic Chronic 3; H412

< 1  %126-73-8 φωσφορικός τριβουτυλεστέρας

204-800-2 015-014-00-2 01-2119492859-14

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H351 H302 H315

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. 

Απομακρύνετε τον τραυματία από την περιοχή κινδύνου και ξαπλώστε τον κάτω. 

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, εάν διαρκούν οι δυσχέρειες.

Γενικές υποδείξεις

Μετακινήστε στον καθαρό αέρα μετά την εισπνοή ατμών ή προϊόντων αποσύνθεσης σε περίπτωση 

ατυχήματος.

Σε περίπτωση ερεθίσματος του αναπνευστικού επικαλέστε ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή
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Πλύντε με άφθονο νερό/σαπούνι. 

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Επαφή δέρματος

Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά και επισκεφτείτε έναν 

οφθαλμίατρο.

Επαφή στα μάτια

Καλέστε αμέσως γιατρό. 

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Κατάποση

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν: Δύσπνοια, Βήχας, Ασθματικές διαταραχές 

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν πολλές ώρες μετά την έκθεση.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Προσαρμογή των μέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή. 

Αφρός,  Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Στερεό κατασβεστικό υλικό, Πίδακας νερού

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Δυνατός πίδακας νερού

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περιπτώσεις πυρκαγιών προκύπτει έκλυση μονοξειδίου του άνθρακα, διοξε ιδίου του άνθρακα, οξειδίων του 

αζώτου, ατμών ισοκυανικών και ιχνών υδρο κυανίου (υδροκυανικού οξέος). 

Μην αναπνέετε καπνούς και αναθυμιάσεις.  Η θέρμανση οδηγεί σε αύξηση της πίεσης - Κίνδυνος θραύσης. 

Ψύξτε σε κίνδυνο δοχεία με νερό.

Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυμασίας ανθεκτική σε χημικές ουσίες.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο 

αποχετευτικό.

Σμπληρωματικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε αναπνευστική προστασία όταν αναπτύσσονται ατμοί.

Τήρηση επαρκούς αερισμού. 

Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας (βλέπε τμήμα 8).

Καθαρίστε πολύ καλά τις μολυσμένες επιφάνειες. 

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Καλύψτε με υγρό, συνδετικό υγρό υλικό (π.χ. άμμος, πριονίδι, χημικό συνδετικό). Παραλάβετε σε δοχεία 

αποβλήτων μετά από περίπου 1 ώρα, μην κλείσετε (ανάπτυξη CO2). 

Διατηρήστε υγρό και αφήστε σε ασφαλές μέρος σε εξωτερικούς χώρους για 7-14 ημέρες. 

Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

κανένας, καμμία, κανένα/κανένας

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Εξασφαλίστε επαρκείς αλλαγές αέρα και / ή αναρρόφηση στους χώρους εργασίας.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. 

Μην εισπνέετε ατμούς.

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
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Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

Επιπλέον στοιχεία

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Διατηρείστε σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο. Προστετέψτε από την υγρασία. προφυλάξτε από θερμότητα 

και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

Για περισσότερες συγκεκριμένες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο πληροφοριών μας σχετικά με τις 

πληροφορίες μεταφοράς και το φύλλο τεχνικών πληροφοριών.

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλειστο σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο. 

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Προβλέψτε τον καλό αερισμό και απορρόφηση σημείου σε κριτικά σημεία. 

Σε περίπτωση που η τοπική απορρόφηση δεν είναι εφικτή ή ανεπαρκή , τότε πρέπει να εξασφαλιστεί κατά 

δυνατότητα ο καλός αερισμός του χώρου εργασίας.

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις. 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν 

μολυνθεί. 

Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν. 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

Στη συνέχεια, μεταχειριστείτε με κρέμα δέρματος.

Μέτρα υγιεινής

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Γάντια ανθεκτικά στα χημικά (EN 374) 

Κατάλληλα υλικά ακόμη και με άμεση επαφή (συνιστάται: δείκτης προστασίας 6, που αντιστοιχεί σε> 480 λεπτά 

απώλεια πυκνότητας σύμφωνα με το EN 374): 

Ελαστικό βουτύλιο (βουτύλιο) - πάχος στρώσης 0,7 mm. π.χ. <Butoject 898> από KCL. 

Ελαστικό νιτριλίου (νιτρίλιο) - πάχος στρώσης 0,4 mm: π.χ. <Camatril Velours 730> από την KCL. 

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. 

Οι πληροφορίες βασίζονται σε πληροφορίες από κατασκευαστές γαντιών ή προέρχονται από παρόμοιες ουσίες 

κατ 'αναλογία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καθημερινή ωφέλιμη ζωή ενός χημικού προστατευτικού γαντιού 

μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη από την περίοδο στεγανότητας που ορίζεται στο EN 374 λόγω των 

πολλών παραγόντων που επηρεάζουν (π.χ. θερμοκρασία).

Προστασία των χεριών

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

Προστασία του δέρµατος

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. 

Σε χώρους εργασίας, οι οποίοι δεν εξαερίζονται επαρκώς και κατά τη ψεκαστική επεξεργασία αναγκαία είναι η 

προστασία της αναπνοής. Συνιστάται μάσκα φρέσκου αέρα ή σε σύντομες εργασίες ένα συνδυασμένο φίλτρο 

A2-P2 (EN529).

Αναπνευστική προστασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

καφέ

ΥγρόΦυσική κατάσταση:

Χρώμα:

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
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γαιώδης, μουχλιασμένοΟσμή:

Τιμή pH: δεν έχει προσδιορισθεί

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

δεν έχει προσδιορισθείΣημείο τήξεως:

> 200 °CΑρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:

> 200 °CΣημείο ανάφλεξης:

Αναφλεξιμότητα

ανεφάρµοστοςστερεά:

ανεφάρµοστοςαέρια:

Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.

Εκρηκτικές ιδιότητες

δεν έχει προσδιορισθείΚατώτερο όριο έκρηξης:

δεν έχει προσδιορισθείΑνώτερο όριο έκρηξης:

> 500 °CΘερμοκρασία ανάφλεξης:

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

ανεφάρµοστοςστερεά:

ανεφάρµοστοςαέρια:

ανεφάρµοστος

Οξειδωτικές ιδιότητες

Πίεση ατμών: δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνότητα (σε 20 °C): 1,10 g/cm³

Υδατοδιαλυτότητα: Αντιδρά βίαια με νερό.

δεν έχει προσδιορισθείΣυντελεστής κατανομής:

Δυναμικό ιξώδες:

  (σε 20 °C)

30 mPa·s

Πυκνστητα ατμών: δεν έχει προσδιορισθεί

Ταχύτητα εξάτμισης: δεν έχει προσδιορισθεί

9.2. Άλλες πληροφορίες

Die angegebenen Daten entsprechen nicht immer den Produktspezifikationen. Die Spezifikationsdaten finden Sie 

im technischen Datenblatt.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. 

Ανω των περίπου 200 °C πολυμερισμός, απελευθέρωση CO2.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Εξώθερμη αντίδραση με αμίνες και αλκοόλες. Σε συνδυασμό με νερόπροκύπτει δημιουργία CO2, σε κλειστά 

δοχεία προκύπτει αύξηση της πίεσης.Κίνδυνος θραύσης.

Για να αποφύγετε τη θερμική αποσύνθεση, μην υπερθερμαίνετε. (> 200°C)

υγρασία Αποφύγετε.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Αμίνες, Οξειδωτικό μέσο, ισχυρό, οξέα , αλκαλικά (βάσεις)

10.5. Μη συμβατά υλικά

Δεν σχηματίζονται επικίνδυνα προιόντα διάσπασης όταν η αποθήκευση και ο χειρισμός είναι σωστά.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
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Οξύα τοξικότητα

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

ETAmix υπολογισμένος

ATE (διά της εισπνοής ατμός) 14,67 mg/l; ATE (διά της εισπνοής αεροζόλ) 2,000 mg/l

ΟνομασίαΑριθ. CAS

ΠηγήΕίδοςΔόσηΟδός έκθεσης Μέθοδος

25686-28-6 Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, ολιγομερή

ΑρουραίοςLD50 > 2000  

mg/kg
από του στόματος

διά της εισπνοής 

ατμός

ATE 11 mg/l

διά της εισπνοής 

αεροζόλ

ATE 1,5 mg/l

6846-50-0 Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο

ΑρουραίοςLD50 > 2000 

mg/kg
από του στόματος

Ινδικό χοιρίδιοLD50 > 2000 

mg/kg
διά του δέρματος

126-73-8 φωσφορικός τριβουτυλεστέρας

ATE 500 

mg/kg
από του στόματος

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

Ευαισθητοποιητική δράση

Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή 

συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. (Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, 

ολιγομερή)

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. (Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, ολιγομερή)

Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση

Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. (Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, ολιγομερή; φωσφορικός 

τριβουτυλεστέρας)

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. (Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, ολιγομερή)

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. (Διισοκυανικό 

4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, ολιγομερή)

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση

τοξικότητα αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Πρακτική εμπειρία

Παρατηρήσεις σημαντικές για την ταξινόμηση

Αυτές οι επιδράσεις ενδέχεται να εκδηλώνονται στα υπερευαίσθητα άτομα ακόμα και με χαμηλές 

συγκεντρώσεις ισοκυανίου, συμπεριλαμβανομένων συγκεντρώσεων κάτω από το όριο επαγγελματικής 

έκθεσης.Επομένως, εξασφαλίστε καλό εξαερισμό δωματίου 

Σε περίπτωση μακροχρόνιας επαφής στο δέρμα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας φαινομένων τανίνης και 

ερεθισμών.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.
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Αριθ. CAS Ονομασία

[h] | [d]Τοξικότητα νερού Δόση ΠηγήΕίδος Μέθοδος

Διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο, ολιγομερή25686-28-6

Οξεία Τοξικότητα στα 

Ψάρια

96 hLC50 > 1000 

mg/l

Zέβρα (Brachydanio 

rerio)

Οξεία τοξικότητα των 

φυκιών

72 hErC50 > 1640 

mg/l

Scenedesmus 

subspicatus

Οξεία τοξικότητα 

Crustacea

48 hEC50 > 1000 

mg/l

Daphnia magna 

(μεγάλος νερόψυλλος)

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

Δεν αναμένεται προσρόφηση στη στερεή εδαφική φάση.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Η ουσία στο μίγμα δεν πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ/αΑαΒ βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

Το ισοκυανικό στοιχείο αντιδρά με το νερό στη διασύνδεση δημιουργώντας διοξείδιο του άνθρακα και ένα 

στερεό αδιάλυτο προϊόν με υψηλό σημείο τήξης (πολυουρικό). Αυτή η αντίδραση υποστηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με την ύπαρξηεπιφανειοδραστικών ουσιών (π.χ. υγρών σαπουνιών) ή διαλυτών, οι οποίοιδιαλύονται στο 

νερό. Η πολυουρία είναι αδρανής σύμφωνα με τις μέχρι τούδε υφιστάμενες εμπειρίες και δεν μπορεί να 

αποσυντεθεί.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

Άλλα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων

Η ανακύκλωση είναι προτιμότερη από τη διάθεση.

Διεξαγωγή μιας αποτέφρωσης ειδικών απορριμμάτων υπό την τήρηση των διατάξεων των αρμόδιων 

υπηρεσιών.

Η ταξινόμηση των κωδικών/περιγραφής απορριμμάτων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κλάδους EAKV και το 

συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα.

Ο αριθμός κλειδιού αποβλήτων πρέπει να καθοριστεί σε συνεννόηση με την εταιρεία / κατασκευαστή / την αρχή 

διάθεσης.

Χειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες όπως το προϊόν. 

Οι μολυσμένες συσκευασίες πρέπει να αδειάζονται εντελώς και μπορούν να ανακυκλωθούν αφού πρώτα 

καθαριστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Διάθεση συσκευασιών, οι οποίες δεν μπορούν να καθαριστούν.

Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

14.4. Ομάδα συσκευασίας: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:
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14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Ομάδα συσκευασίας: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Ομάδα συσκευασίας:

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

όχιΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

No dangerous good in sense of this transport regulation.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE

Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία σε συγκεντρώσεις όπου υφίσταται 

υποχρέωση παροχής πληροφοριών (Κανονισμός REACH (EΚ) Αρ. 1907/2006, Άρθρο 59).

Εθνικοί κανονισμοί

1 - ελάχιστα βλαβερό για το νερόΚατηγορία κινδύνου για το νερό (D):

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Για τα παρακάτω στοιχεία σ αυτό το μίγμα έχει διενεργηθεί αξιόλογη χημική ασφάλεια:

Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Μετατροπές

Το δελτίο αυτό ασφάλειας περιέχει αλλαγές του προτέρου στις παραγράφους 3, 11.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση 

εισπνοής.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη 

έκθεση.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008 [CLP] 

Προστατευτικά μέτρα κατά την μεταχείριση φρεσκοκατασκευασμένων φορμαρισμένων αντικειμένων 

PUR(πολυουρεΘάνης): 

Ανάλογα με τις παραμέτρους παραγωγής, οποιεσδήποτε ακάλυπτες επιφάνειες ή εξαρτήματα πολυουρεθάνης 

Άλλα στοιχεία
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που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα σε καλούπια και που χρησιμοποιούν αυτό το πρωτογενές υλικό ενδέχεται να 

περιέχουν ίχνη ουσιών (για παράδειγμα, προϊόντα έναρξης και αντίδρασης, καταλύτες, αποκολλητικά υλικά) με 

επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Μία επαφή αυτών των ιχνών υλικών στο δέρμα πρέπει να αποφευχθεί.

Κατά την απομάκρυνση και με άλλο τρόπο χειρισμό φρέσκων φορμαρισμένων μερών, πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τουλάχιστον υφαντικά γάντια, τα οποία κατά προτίμηση είναι επικαλυμμένα με νιτριλικό 

καουτσούκ, PVC ή PUR στο εξωτερικό στην περιοχή της παλάμης και των δακτύλων. Συνιστάται να φοράτε 

προστατευτικά ρούχα προσαρμοσμένα στις συνθήκες του συνήθους χειρισμού φρέσκων φορμαρισμένων 

μερών πολυουρεθάνης, εάν είναι απαραίτητο με μακριά μανίκια. 

Οι πληροφορίες στα σημεία 4 έως 8 u. Τα 10 έως 12 αφορούν μόνο εν μέρει τη χρήση και τη σωστή χρήση του 

προϊόντος (βλέπε οδηγίες χρήσης / πληροφορίες προϊόντος), αλλά και την απελευθέρωση μεγαλύτερων 

ποσοτήτων σε περίπτωση ατυχημάτων και παρατυπιών.

Οι πληροφορίες περιγράφουν μόνο τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων και βασίζονται στην τρέχουσα 

κατάσταση των γνώσεών μας.

Η προδιαγραφή παράδοσης βρίσκεται στα αντίστοιχα φύλλα δεδομένων προϊόντος.

Δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των περιγραφόμενων προϊόντων κατά την έννοια των νόμιμων 

κανονισμών εγγύησης.

Σημαντική βιβλιογραφία και πηγές σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006; σύμφωνα με Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ 1272/2008

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία 

στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)
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