
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από 
τον Κανονισμό (EU) υπ’ αρ. 453/2010 

ΛΙΝΕΛΑΙΟ 

 

1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 

 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Ονομασία προϊόντος : EXCEL ΛΙΝΕΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟ 

Αναγνωριστικό προϊόντος : 
Επωνυμία ΛΙΝΕΛΑΙΟ 

 Αριθμός INDEX   

 Αριθμός CE 232-278-6  

 Αριθμός CAS 8001-26-1  

 

Τύπος Προϊόντος : Λινέλαιο για οικοδομικές επιφάνειες. 
 

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

Χρήση του παρασκευάσματος : Προστατευτικό λάδι ξύλου.  
 Αναγνωρισμένες χρήσεις : Καταναλωτικές εφαρμογές, Βιομηχανικές εφαρμογές 

 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Στοιχεία εταιρείας: 

 

 EXCEL A.E.  

 

  

 

Ημερομηνία έκδοσης : 1 Οκτωβρίου 2014 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης  

 24410 25999 

 

 
 

2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Ορισμός προϊόντος : Ουσία. 
 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ [DPD] 

 Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης  

Το προϊόν δεν απαιτεί σημάνσεις ασφαλείας 

 

 

                          ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΛΙΘΗΡΩΝ – 

                                       ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
  ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΚ 43100- ΕΛΛΑΣ 



2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Άλλοι κίνδυνοι που δεν έχουν ως αποτέλεσμα ταξινόμηση : Καμία γνωστή. 
 

3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
. 

 

3.2 Μείγματα 

Δεν υπάρχουν καθόλου συστατικά που, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής και αναφορικά με τις 
συγκεντρώσεις που ισχύουν, να έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον και 
κατά συνέπεια δεν είναι απαραίτητη η καταχώρησή τους σε αυτήν την ενότητα. 
 

4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

 

Γενικά : Αν έχετε αμφιβολίες ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. 
Σε περίπτωση δύσπνοιας, υπνηλίας, απώλειας των αισθήσεων ή σπασμών: Καλέστε το 166 και 
παρέχετε άμεσα πρώτες βοήθειες. 
Επαφή με τα μάτια : Ελέγξτε για φακούς επαφής και εάν υπάρχουν αφαιρέστε τους. Ξεπλύνετε 
αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον, ανασηκώνοντας κατά διαστήματα τα άνω 
και κάτω βλέφαρα. Αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα. 
Εισπνοή : Μεταφερθείτε σε ανοιχτό χώρο με καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε 
ανάπαυση. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, 
παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Μη δώσετε τίποτα από το στόμα. 
Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλαγία κατάκλιση και ζητήστε αμέσως 
ιατρική βοήθεια. 
Επαφή με το δέρμα : Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. Πλύνετε το δέρμα πολύ 
καλά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε αναγνωρισμένο καθαριστικό δέρματος. ΜΗΝ 
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά. 
Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή 
την ετικέτα. 
Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές 
οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Χαμηλώστε το κεφάλι έτσι ώστε ο εμετός να μην επανεισέρχεται στο 
στόμα και το φάρυγγα. 
Προστασία των ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες : Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία 
ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη 
εκπαίδευση. Εάν υπάρχει υποψία ότι οι αναθυμιάσεις υπάρχουν ακόμα, το άτομο που επιχειρεί τη 
διάσωση πρέπει να φορά κατάλληλη μάσκα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. Ενδεχομένως η 
ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που την επιχειρεί. Πλύνετε σχολαστικά 
τα μολυσμένα ενδύματα με άφθονο νερό πριν τα αφαιρέσετε ή φορέστε γάντια. 
 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες δυνητικές οξείες 
επιδράσεις στην υγεία 

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος. Χρήση σε κλειστούς χώρους 
χωρίς καθόλου αερισμό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. 
 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Σημειώσεις για τον Ιατρό : Παρέχετε συμπτωματική θεραπεία. Επικοινωνήστε αμέσως με ειδικό 
θεραπείας δηλητηριάσεων σε περίπτωση που προκύψει κατάποση ή εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων. 

 



Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία. 
 

 

5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Πυροσβεστικά μέσα : Συνιστώμενα μέσα πυρόσβεσης: αφρός πυρόσβεσης ανθεκτικός σε αλκοόλες, 
CO2, σκόνες, ψεκαζόμενο νερό. 
. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Επικίνδυνα προϊόντα μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση αποσύνθεσης του προϊόντος. Μην εισπνέετε 
τους παραγόμενους ατμούς. 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Εάν υπάρχει πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα άτομα από την περιοχή 
του συμβάντος. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) 
προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.  
Ειδική προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική συσκευή. 

 

6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Μην τρώτε και μην καπνίζετε. Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Φροντίστε για επαρκή 
αερισμό και εμποδίστε την εξάπλωση της διαρροής. 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Μην επιτρέψετε τη απόρριψη στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Προλάβετε 
την διασπορά ή την είσοδο σε αγωγούς, χρησιμοποιώντας χώμα, άμμο ή άλλα κατάλληλα εμπόδια. 
Συλλέξτε το προϊόν σε επισημασμένα δοχεία. 
.6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Εάν το προϊόν χυθεί, συλλέξτε το με τη βοήθεια προσροφητικών υλικών όπως άμμος και το 
ανθρακικό ασβέστιο και τοποθετείστε το σε δοχείο προς απόρριψη με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία. Καθαρίστε κατά προτίμηση με απορρυπαντικό και αποφύγετε τη χρήση διαλυτικών. 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Βλέπε Ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Βλέπε Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. 
Βλέπε Ενότητα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 
 

7: Χειρισμός και αποθήκευση 

 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Αποφύγετε την παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη έκθεση. Φροντίστε για επαρκή αερισμό του 
χώρου εργασίας. 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στην αποχέτευση. 
Μην τρώτε και μην καπνίζετε κατά την χρήση του προϊόντος. Πλύνετε καλά τα χέρια σας στην αρχή 
και το τέλος της εργασίας. Αφαιρέστε τον μολυσμένο ρουχισμό πριν την είσοδο σε χώρους φαγητού. 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη. 

Διατηρείτε τα δοχεία καλά κλεισμένα. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.  
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Βλέπε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος για συστάσεις ή εξειδικευμένες λύσεις ανά κλάδο. 



 

 

 

 

8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Όρια έκθεσης: 
Δεν είναι διαθέσιμα όρια έκθεσης για το μείγμα. Πρέπει να παρέχεται επαρκής αερισμός. 

 

 

 

 

 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 
Παρέχετε απαγωγή αερίων ή άλλες τεχνικές διατάξεις ελέγχου για να διατηρείτε τις συγκεντρώσεις 
των ατμών που μεταφέρονται με τον αέρα, κάτω από την αντίστοιχη οριακή τιμή κατωφλίου τους. 
Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλυσίματος ματιών και τα ντους ασφαλείας είναι σε λειτουργία. 
Ατομικά προστατευτικά μέτρα 

Γενικά : Για όλες τις εργασίες στις οποίες είναι πιθανό το προϊόν να έρθει σε επαφή με τα χέρια, 
πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια. Ποδιές/ φόρμες/ προστατευτικός ρουχισμός πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που τα κανονικά ρούχα εργασίας δεν προστατεύουν επαρκώς. Φοράτε 
γυαλιά ασφαλείας όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης. 
Μέτρα υγιεινής : Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια, τους βραχίονες και το πρόσωπο μετά από το χειρισμό 
των ενώσεων και πριν από το φαγητό, το κάπνισμα, τη χρήση της τουαλέτας και κατά το τέλος της 
ημέρας. 
Προστασία των ματιών/του προσώπου : Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά 
εγκεκριμένου προτύπου ποιότητας, όταν από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο 
είναι απαραίτητο για την αποφυγή έκθεσης σε πιτσίλισμα, εκνεφώματα, αέρια ή σκόνη. Εάν είναι 
δυνατή η επαφή, θα πρέπει να φορεθεί η ακόλουθη προστασία, εκτός εάν η αξιολόγηση υποδεικνύει 
υψηλότερο βαθμό προστασία: γυαλιά προστασίας από τις χημικές ενώσεις ή/και προσωπίδα για 
ολόκληρο το πρόσωπο. Εάν υπάρχουν κίνδυνοι εισπνοής, μπορεί να απαιτείται αντ' αυτών 
αναπνευστήρας για ολόκληρο το πρόσωπο. 
Προστασία των χεριών : Χρησιμοποιείτε γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες (ελεγμένα σύμφωνα 
με το πρότυπο EN374) σε συνδυασμό με τη "βασική" εκπαίδευση εργαζομένου. Η ποιότητα των 
ανθεκτικών στις χημικές ουσίες, προστατευτικών γαντιών πρέπει να επιλεγεί σε συνάρτηση με τις 

συγκεντρώσεις και την ποσότητα επικίνδυνων ουσιών στο χώρο εργασίας. 
Δεδομένου ότι οι πραγματικές συνθήκες εργασίας δεν είναι γνωστές. Απαιτείται επικοινωνία με τον 

προμηθευτή των γαντιών, για τον καθορισμό του κατάλληλου τύπου. Γενικά, ενδείκνυνται οι 
παρακάτω τύποι γαντιών: 
Συνιστάται: Silver Shield / γάντια 4H, πολυβινυλική αλκοόλη (PVA), Viton® 

Δεν συνιστάται: ελαστικό νιτριλίου, ελαστικό νεοπρενίου, βουτυλικό καουτσούκ, φυσικό καουτσούκ 

(λάτεξ), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

Σωματική προστασία : Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώμα πρέπει να 
γίνεται ανάλογα με τον τύπο εργασίας και τους κινδύνους που εμπεριέχει. Την εξάρτηση πρέπει να 
εγκρίνει ειδικός πριν το χειρισμό αυτού του προϊόντος. 
Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. 
Προστασία των αναπνευστικών οδών : Εάν οι χώροι εργασίας δεν αερίζονται επαρκώς: Όταν 
εφαρμόζετε το προϊόν με μέσα τα οποία δεν προκαλούν αερολύματα, π.χ. πινέλα ή ρολά, φοράτε 
μάσκα που καλύπτει όλο ή το μισό πρόσωπο με φίλτρο αερίων τύπου A, ενώ κατά τη λείανση, 
χρησιμοποιείτε φίλτρο σωμ Όταν εφαρμόζετε το προϊόν με ψεκασμό και σε περίπτωση συνεχούς ή 



παρατεταμένης εργασίας, πρέπει πάντα να φοράτε μια αναπνευστική συσκευή με τροφοδοσία αέρα, 
π.χ. καλύπτρα με παροχή καθαρού ή πεπιεσμένου αέρα ή μια αναπνευστική συσκευή με καθαρισμό 
του αέρα που καλύπτει όλο το πρόσωπο. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες/ πιστοποιημένες 
αναπνευστικές ή άλλες αντίστοιχες συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 
εγκεκριμένο/πιστοποιημένο αναπνευστήρα ή ισοδύναμο. 
 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 

Οι εκπομπές από το σύστημα αερισμού ή τον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας πρέπει να 
ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητοι μηχανισμοί καθαρισμού του αέρα από τα 
καπναέρια, φίλτρα ή κατασκευαστικές τροποποιήσεις στον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας, ώστε 
να μειωθούν οι εκπομπές και να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα. 
 

9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

Όψη    : υγρό 

Τάση ατμών:Μη διαθέσιμο 

Τάση ατμών (αέρας =1):Μη διαθέσιμο 

 Σημείο ζέσεως: Μη διαθέσιμο 

Σημείο τήξεως :Μη δαιαθέσιμο  

Σημείο ανάφλεξης: Μη διαθέσιμο 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:Μη 
διαθέσιμο 

Εκρηκτικά όρια: Μη διαθέσιμο 

Ρυθμός εξάτμισης : Μη διαθέσιμο 

Πυκνότητα: 1,01gr/ml (στους 15 o C) 

Διαλυτότητα σε νερό: Αδιαλυτο 

 

  

 

 

10: Σταθερότητα και δραστικότητα 
 

10.1 Δραστικότητα 

Για το παρόν προϊόν ή τα συστατικά του δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα δοκιμών που 
σχετίζονται με την αντιδραστικότητα. 
10.2 Χημική σταθερότητα 

Το προϊόν είναι σταθερό. 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις. 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 

Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι 
10.5 Μη συμβατά υλικά 

Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Το προϊόν δεν αποσυντίθεται σε κανονικές συνθήκες. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης μπορούν 
να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 

11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

 



11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Το προϊόν δεν αποσυντίθεται σε κανονικές συνθήκες. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης μπορούν 
να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 

12: Οικολογικές πληροφορίες 

 

12.1 Τοξικότητα 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικοτοξικολογικά δεδομένα για το προϊόν. 
Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται σε αποχετεύσεις και σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν. 
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν βιοσυσσωρεύεται σημαντικά. 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Συντελεστής Κατανομής Εδάφους/Νερού (KOC) : ΔΕΝ υπάρχουν γνωστές ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με 
τη βάση δεδομένων μας. 
Κινητικότητα : ΔΕΝ υπάρχουν γνωστές ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με τη βάση δεδομένων μας. 
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

ΑΒΤ : Δεν ισχύει. 
αΑαΒ : Δεν ισχύει. 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 
 
 

 

13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. 
Το προϊόν αυτό έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο από την Οδηγία της Ε.Ε. όσον αφορά τα επικίνδυνα 
κατάλοιπα. Η απόρριψη του θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, 
κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς. 
Διαρροές, κατάλοιπα, πεταμένα ρούχα και άλλα παρόμοια πρέπει να απορρίπτονται σε πυρίμαχα 
δοχεία. 
 

Συσκευασία 

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Οι 
συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Η αποτέφρωση ή η υγειονομική ταφή θα 
πρέπει να μελετώνται μόνο όταν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή. 
Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων. 

 

14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

 

Η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ή σύμφωνα με τον 
κανονισμό ADR, για οδικές μεταφορές, τον κανονισμό RID, για σιδηροδρομικές μεταφορές, τον 
κανονισμό IMDG, για θαλάσσιες μεταφορές, ή τον κανονισμό IATA, για εναέριες μεταφορές. 
Το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τους κανόνες για την μεταφορά. 
Περιβαλλοντικά επικίνδυνο: όχι 
Θαλάσσιος ρυπαντής: όχι 



 

 
 

15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 

 

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

Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) Παράρτημα XIV – Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε 
έγκριση - Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία: 

Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται. 
Παράρτημα XVII – Περιορισμοί στην παραγωγή, στη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων: Δεν ισχύει. 
 

 

 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

16: Άλλες πληροφορίες 

 

- Ειδοποίηση για τον αναγνώστη 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται στις 
παρούσες γνώσεις, καθώς και στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. . Παρέχουν οδηγίες για θέματα 
υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος που σχετίζονται με τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος και δεν 
πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση της τεχνικής απόδοσης ή της καταλληλότητας του προϊόντος για 
συγκεκριμένες εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, είναι ευθύνη του χρήστη /εργοδότη να διασφαλίζει ότι 
ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή των εργασιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους  εθνικούς 
κανονισμούς. 
 

 

  

  



 

 


