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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εµπορική ονοµασία ή
Metallized Beryllia Ceramic
προσδιορισµός του
µείγµατος
Συνώνυµα

Οξείδιο του βηρυλλίου , Beryllia, Thermalox, Thermolox 995 , BW1000, BW 3250, BWTF, Durox CR

Aριθµός εγγράφου

C11

Ηµεροµηνία έκδοσης

01-Μαρτίου-2016

Αριθµός έκδοσης

01

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Προσδιοριζόµενες
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού
χρήσεις
Αντενδεικνυόµενες
χρήσεις

Επαγγελµατικές χρήσεις: ∆ηµόσιος τοµέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες)
Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό = καταναλωτές)

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου πληροφοριών προϊόντος
Προµηθευτής
Όνοµα Εταιρείας
∆ιεύθυνση

Materion Brush Inc.
6070 Parkland Boulevard
Mayfield Heights, OH 44124
US

∆ιαίρεση
Αριθµός τηλεφώνου
ηλεκτρονική διεύθυνση
Υπεύθυνος επικοινωνίας
1.4. Αριθµός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης

1.216.383.4019
ehs@materion.com
Theodore Knudson
1.216.383.4019

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Το µείγµα έχει αξιολογηθεί ή/και ελεγχθεί ως προς τους φυσικούς κίνδυνους, τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς
κίνδυνους και ισχύει η ακόλουθη ταξινόµηση.
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε
Κίνδυνοι για την υγεία
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος

Κατηγορία 1

H317 - Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερµατική αντίδραση.

Καρκινογένεση

Κατηγορία 1A

H350i - Μπορεί να προκαλέσει
καρκίνο διά της εισπνοής

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους εφάπαξ έκθεση,

Κατηγορία 3 για τον ερεθισµό της
αναπνευστικής οδού

H335 - Μπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους επανειληµµένη έκθεση

Κατηγορία 1 (Αναπνευστικό σύστηµα)

H372 - Προκαλεί βλάβες στα
όργανα (αναπνευστικό σύστηµα)
ύστερα από παρατεταµένη ή
επανειληµµένη έκθεση διά της
εισπνοής.

Σύνοψη επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο διά της εισπνοής Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική
αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση
εισπνοής. Προκαλεί βλάβες στα όργανα (αναπνευστικό σύστηµα) ύστερα από παρατεταµένη ή
επανειληµµένη έκθεση διά της εισπνοής.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε
Περιέχει:
ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ, ∆ιοξείδιο του πυριτίου, Μαγγάνιο, Μολυβδαίνιο, Νικέλιο, Οξείδιο του βηρυλλίου,
τιτάνιο, Χρυσαφί
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Εικονογράµµατα
κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

∆ηλώσεις κινδύνου
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο διά της εισπνοής
Προκαλεί βλάβες στα όργανα (αναπνευστικό σύστηµα) ύστερα από παρατεταµένη ή
επανειληµµένη έκθεση διά της εισπνοής.

H317
H335
H350i
H372
∆ηλώσεις προφυλάξεων
Πρόληψη

Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Μην το χρησιµοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις.
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό.
Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Τα µολυσµένα ενδύµατα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα
µάτια/πρόσωπο.

P201
P202
P260
P264
P270
P272
P280
Ανταπόκριση

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύνετε µε άφθονο νερό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτοµο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό.
Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συµπτώµατα: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/γιατρό.
Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.

P302 + P350
P304 + P340
P308 + P313
P333 + P313
P342 + P311
P363
Αποθήκευση

Φυλάσσεται κλειδωµένο.

P405
Απόρριψη

∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς
κανονισµούς.

P501
Συµπληρωµατικά στοιχεία
επισήµανσης

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Προϊόντων
στο +1.216.383.4019.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Κανένα γνωστό.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγµατα
Γενικές πληροφορίες
%

Αριθ. CAS /
Αριθ. ΕΚ

Αριθ. καταχώρισης REACH

Αριθµός
Ευρετηρίου

Οξείδιο του βηρυλλίου

80 - 97

1304-56-9
215-133-1

-

004-003-00-8

Ταξινόµηση:

Skin Sens. 1;H317, STOT RE 1;H372

Χηµική ονοµασία

Μολυβδαίνιο
Ταξινόµηση:

-

-

0 - 10

7440-02-0
231-111-4

01-2119438727-29-0049

028-002-00-7

Skin Sens. 1;H317, STOT SE 3;H335, Carc. 2;H351, STOT RE 2;H373

∆ιοξείδιο του πυριτίου
Ταξινόµηση:

7439-98-7
231-107-2

-

Νικέλιο
Ταξινόµηση:

0 - 10

Σηµειώσεις

0-4

14808-60-7
238-878-4

-

-

Carc. 1A;H350
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Χηµική ονοµασία

Μαγγάνιο
Ταξινόµηση:

Αριθµός
Ευρετηρίου

0-2

7439-96-5
231-105-1

-

-

0-2

7440-32-6
231-142-3

-

-

0-2

7440-33-7
231-143-9

-

-

0-1

7440-57-5
231-165-9

-

-

Σηµειώσεις

-

Χρυσαφί
Ταξινόµηση:

Αριθ. καταχώρισης REACH

-

ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ
Ταξινόµηση:

Αριθ. CAS /
Αριθ. ΕΚ

-

τιτάνιο
Ταξινόµηση:

%

-

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση έκθεσης ή ανησυχίας: ζητήστε ιατρική βοήθεια/συµβουλή. Λάβετε ιατρική φροντίδα,
εάν προκύψουν συµπτώµατα. Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
Όπως παρέχονται, δεν υπάρχει άµεσος ιατρικός κίνδυνος µε κεραµικά προϊόντα του βηρυλλίου σε
µορφή αντικειµένων. Τα µέτρα πρώτων βοηθειών που παρέχονται σχετίζονται µε σωµατιδιακή ύλη
που περιέχει του βηρυλλίου.

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Εισπνοή
Αν παρουσιαστούν συµπτώµατα µεταφέρετε το θύµα σε καθαρό αέρα. Για δυσκολίες αναπνοής,
µπορεί να είναι απαραίτητη η χορήγηση οξυγόνου. ∆υσκολίες στην αναπνοή που προκαλούνται
από εισπνοή σωµατιδιακής ύλης απαιτεί άµεση µεταφορά σε καθαρό αέρα. Εάν έχει σταµατήσει η
αναπνοή, πραγµατοποιήστε τεχνητή αναπνοή και λάβετε ιατρική βοήθεια.
Επαφή µε το δέρµα

Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. Πλύνετε καλά τυχόν
εγκοπές ή πληγές στο δέρµα για να αφαιρέσετε όλα τα σωµατιδιακά υπολείµµατα από την πληγή.
Ζητήστε ιατρική φροντίδα για πληγές που δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν καλά. Αντιµετωπίστε
τις εγκοπές και τις πληγές µε τυπικές πρακτικές πρώτων βοηθειών όπως καθαρισµός, απολύµανση
και κάλυψη για την αποτροπή της λοίµωξης της πληγής και της επιµόλυνσης πριν συνεχίσετε την
εργασία σας. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επίµονης ερεθισµού. Υλικό που έχει
εµφυτευτεί κατά λάθος ή έχει ενσφηνωθεί κάτω από το δέρµα, πρέπει να αφαιρείτε.

Επαφή µε τα µάτια

Ξεπλύντε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, σηκώνοντας άνω και κάτω
βλέφαρα περιστασιακά. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που επιµείνουν τα συµπτώµατα.

Κατάποση

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την
ετικέτα. Προκαλέστε εµετό αµέσως σύµφωνα µε τις οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Ποτέ µη
δίνετε τίποτα από το στόµα σε αναίσθητο άτοµο.

4.2. Σηµαντικότερα
συµπτώµατα και επιδράσεις,
άµεσες ή µεταγενέστερες

∆εν είναι γνωστό εάν το οξείδιο βηρυλλίου στο προϊόν προκαλεί οξείες επιδράσεις στην υγεία. Η
εισπνοή σωµατιδιακής ύλης που περιέχει οξείδιο του βηρυλλίου µπορεί να προκαλέσει µια σοβαρή,
χρόνια πνευµονική πάθηση που ονοµάζεται Χρόνια Ασθένεια Βηρυλλίου (CBD) σε ορισµένα άτοµα.
Η εισπνοή σωµατιδίων οξειδίου του βηρυλλίου µπορεί να προκαλέσει µια σοβαρή, χρόνια ασθένεια
των πνευµόνων που ονοµάζεται Χρόνια βηρυλλίου Νόσων (CBD), σε ορισµένα άτοµα.
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4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε
απαιτούµενης άµεσης
ιατρικής φροντίδας και
ειδικής θεραπείας

Θεραπεία της Χρόνιας Ασθένειας Βηρυλλίου: ∆εν υπάρχει γνωστή θεραπεία που µπορεί να
θεραπεύσει τη χρόνια ασθένεια βηρυλλίου. Η πρεδνισόνη ή άλλα κορτικοστεροειδή αποτελούν την
πλέον συγκεκριµένη θεραπεία που υπάρχει διαθέσιµη προς το παρόν. Αυτές οι ουσίες προκαλούν
ανοσοκατασταλτική αντίδραση και µπορεί να είναι αποτελεσµατικές στην εξάλειψη σηµείων και
συµπτωµάτων της χρόνιας ασθένειας βηρυλλίου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η θεραπεία µε
στεροειδή έχει µόνο µερική ή ελάχιστη αποτελεσµατικότητα, έχουν χρησιµοποιηθεί άλλοι
ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες, όπως η κυκλοφωσφαµίδη, η κυκλοσπορίνη ή η µεθοτρεξάτη.
Αυτοί οι παράγοντες παραµένουν σε ερευνητικό στάδιο. Περαιτέρω, εν όψει ενδεχόµενων
παρενεργειών όλων των ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων, συµπεριλαµβανοµένων στεροειδών όπως
η πρεδνισόνη, πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο υπό την άµεση φροντίδα ενός γιατρού. Γενικά,
αυτά τα φάρµακα πρέπει να διατηρούνται για περιπτώσεις µε σηµαντικά συµπτώµατα ή και
σηµαντική διακύβευση πνευµονικής λειτουργίας. Άλλες συµπτωµατικές θεραπείες, όπως οξυγόνο,
εισπνεύσιµα στεροειδή ή βρογχοδιασταλτικά, µπορεί να συνταγογραφηθούν από ορισµένους
γιατρούς και µπορεί να είναι αποτελεσµατικά σε επιλεγµένες περιπτώσεις.
Η απόφαση για το πότε και µε τι φάρµακο θα παρασχεθεί η θεραπεία, επαφίεται στην κρίση του
εκάστοτε γιατρού. Γενικά, η θεραπεία πρέπει να παρέχεται σε άτοµα µε συµπτώµατα και µετρήσιµη
διακύβευση της πνευµονικής λειτουργίας. Η αξία της έναρξης από του στόµατος θεραπείας µε
στεροειδή πριν την γίνουν εµφανή σηµεία ή συµπτώµατα, παραµένει ένα ιατρικό θέµα που δεν έχει
ακόµα απαντηθεί.
Οι επιδράσεις της συνεχόµενης χαµηλής έκθεσης σε βηρύλλιο είναι άγνωστες για άτοµα µε
ευαισθητοποίηση σε βηρύλλιο ή µε διάγνωση χρόνιας ασθένειας βηρυλλίου. Συνιστάται γενικά σε
άτοµα ευαισθητοποιηµένα στο βηρύλλιο ή που πάσχουν από CBD, να σταµατήσουν την
επαγγελµατική τους έκθεση στο βηρύλλιο.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς

∆εν διατίθεται.

5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα
πυροσβεστικά µέσα

Το προϊόν δεν είναι καύσιµο. Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις
συνθήκες και το περιβάλλον.

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

Μην χρησιµοποιείτε νερό για την κατάσβεση των πυρκαγιών γύρω από πράξεις που αφορούν
λιωµένο µέταλλο λόγω της πιθανότητας για εκρήξεις ατµού.
∆εν διατίθεται.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός
Οι πυροσβέστες θα πρέπει να φορούν πλήρη προστατευτικό ρουχισµό συµπεριλαµβανοµένης
εξοπλισµός για
ανεξάρτητης αναπνευστικής συσκευής.
πυροσβέστες
Ειδικές διαδικασίες
καταπολέµησης της
πυρκαγιάς
Ειδικές µέθοδοι

Μεταφέρετε τους περιέκτες από την περιοχή της πυρκαγιάς, εάν αυτό µπορεί να γίνει χωρίς
κίνδυνο. Η αποχέτευση του νερού µπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική βλάβη.
?????-?????? ???????? ???????????? ??????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ??????????? ? ?????
???????? ??? ????????? ?? ??????? ??? ?????????? ??? ??????????????? ???? ?? ???????? ? ???? ???
??? ????????.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Για προσωπικό µη
Σε στερεά µορφή το υλικό αυτό δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα καθαρισµού. Φοράτε
έκτακτης ανάγκης
κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας και ενδυµασία κατά τη διάρκεια καθαρισµού.
Για άτοµα που
προσφέρουν πρώτες
βοήθειες

∆εν διατίθεται.

6.2. Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Σε περίπτωση εκχυµένου υλικού ή τυχαίας
έκλυσης, ειδοποιήστε τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς.
Εµποδίστε το επιπλέον χύσιµο ή εκροή, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. Αποφεύγετε την
απόρριψη στην αποχέτευση, υδατορεύµατα ή επάνω στο έδαφος.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για
περιορισµό και καθαρισµό

Καθαρίστε σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς.

6.4. Παραποµπή σε άλλα
τµήµατα

Για προσωπική προστασία, βλέπε σηµείο 8 της PIS. Για τη διάθεση αποβλήτων, δείτε παράγραφο
13 του PIS
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για
ασφαλή χειρισµό

Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιµοποιήσετε πριν διαβάσετε και
κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Ελαχιστοποιήστε την παραγωγή και τη συσσώρευση σκόνης.
Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο. Φοράτε µέσα ατοµικής προστασίας
της αναπνοής. Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Κατά την χρησιµοποίηση µην τρώτε, πίνετε
ή καπνίζετε. Τα µολυσµένα ενδύµατα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς
φύλαξης,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
ασυµβίβαστων καταστάσεων

∆ιατηρείται κλειστό. Αποφεύγετε την επαφή µε οξέα και αλκάλια. Αποφεύγετε την επαφή µε
οξειδωτικές ουσίες.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή
χρήσεις

∆εν διατίθεται.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1. Παράµετροι ελέγχου
Όρια επαγγελµατικής έκθεσης
Ελλάδα. Όρια Επαγγελµατικής Έκθεσης (Κανονισµός αριθ. 90/1999, όπως τροποποιήθηκε)
Υλικό
Τύπος
Τιµή
Metallized Beryllia Ceramic

Συστατικά
Νικέλιο (CAS 7440-02-0)

Οξείδιο του βηρυλλίου (CAS
1304-56-9)
Βιολογικές οριακές τιµές

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)
Τύπος

0,005 mg/m3

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)
TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)

1 mg/m3

Τιµή

0,005 mg/m3

∆εν σηµειώθηκαν βιολογικά όρια έκθεσης για το συστατικό(ά).
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Συνιστώµενες διαδικασίες
παρακολούθησης

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ορθός γενικός εξαερισµός (συνήθως 10 αλλαγές αέρα ανά ώρα). Οι
ρυθµοί εξαερισµού θα πρέπει να αντιστοιχούν στις συνθήκες. Εάν ισχύει, χρησιµοποιείτε έγκλειση
διεργασίας, τοπικό εξαερισµό καυσαερίων ή άλλους µηχανικούς ελέγχους για να διατηρήσετε τα
επίπεδα αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων κάτω από τα συνιστώµενα όρια έκθεσης. Εάν δεν έχουν
καθιερωθεί όρια έκθεσης, διατηρήστε τα επίπεδα αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων σε αποδεκτό
επίπεδο. Όταν είναι δυνατόν, η χρήση τοπικού εξαερισµού µέσω εξάτµισης ή άλλων
µηχανολογικών ελέγχων, αποτελεί τη µέθοδο προτίµησης του ελέγχου της έκθεσης σε
αεροµεταφερόµενα σωµατίδια. Όταν χρησιµοποιείται εξάτµιση, τα σηµεία εισόδου της εξάτµισης
στο σύστηµα εξαερισµού πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή της
παραγωγής των αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων. Αποφύγετε τη διατάραξη της ροής αέρα στην
περιοχή µιας εισόδου τοπικής εξάτµισης µε τη χρήση εξοπλισµού όπως ενός τυπικού ανεµιστήρα.
Ελέγχετε τακτικά τον εξοπλισµό εξαερισµού για να διασφαλίσετε ότι λειτουργεί κατάλληλα.
Παρέχετε εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία του εξαερισµού σε όλους τους χρήστες.
Χρησιµοποιείτε πιστοποιηµένους επαγγελµατίες στο σχεδιασµό και την εγκατάσταση συστηµάτων
εξαερισµού.
ΥΓΡΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Οι εργασίες µε τόρνο πραγµατοποιούνται συνήθως µε ροή υγρού
λιπαντικού/ψυκτικού µέσου που βοηθά στη µείωση των αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων.
Ωστόσο, η ανακύκλωση του ψυκτικού του µηχανήµατος που περιέχει µικροσκοπικά αιωρούµενα
σωµατίδια µπορεί να προκαλέσει συσσώρευσή τους σε σηµείο που τα σωµατίδια θα καταστούν
αεροµεταφερόµενα κατά τη χρήση. Ορισµένες διαδικασίες, όπως η εκτριβή/γυάλισµα και το
τρόχισµα µπορεί να απαιτούν πλήρως καλυµµένη επιφάνεια εργασίας και τοπική εξάτµιση.
Αποτρέπετε το πιτσίλισµα του ψυκτικού στο δάπεδο, σε εξωτερικές δοµές ή στα ρούχα των
χειριστών. Χρησιµοποιείτε ένα σύστηµα φιλτραρίσµατος ψυκτικού για την αφαίρεση των
σωµατιδίων από το ψυκτικό.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: Αναπτύξτε εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες που αποτρέπουν την
επαφή των σωµατιδίων µε το δέρµα, τα µαλλιά ή τα προσωπικά ρούχα των εργαζοµένων. Εάν οι
εργασιακές πρακτικές ή και διαδικασίες είναι αναποτελεσµατικές για τον έλεγχο της έκθεσης σε
αεροµεταφερόµενα σωµατίδια ή υπάρχουν ορατά σωµατίδια από την εναπόθεσή τους στο δέρµα,
τα µαλλιά ή τα ρούχα, παρέχετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις καθαρισµού/πλυσίµατος. Οι
διαδικασίες πρέπει να είναι γραπτές και να γνωστοποιούν ξεκάθαρα τις απαιτήσεις της
εγκατάστασης για χρήση προστατευτικών ρούχων και για την προσωπική υγιεινή. Αυτές οι
απαιτήσεις για το ρουχισµό και την προσωπική υγιεινή βοηθούν στη διατήρηση της εξάπλωσης των
σωµατιδίων σε χώρους µη σχετικούς µε την παραγωγή ή στη µεταφορά της στο σπίτι του
εργαζοµένου από τον ίδιο. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ συµπιεσµένο αέρα για να καθαρίσετε ρούχα
εργασίας ή άλλες επιφάνειες.
Οι διαδικασίες κατασκευών µπορεί να αφήσουν υπολείµµατα σωµατιδιακής ύλης στην επιφάνεια
εξαρτηµάτων, προϊόντων ή εξοπλισµού που θα µπορούσε να προκαλέσει έκθεση του εργαζόµενου
κατά τη διάρκεια των επακόλουθων δραστηριοτήτων χειρισµού των υλικών. Όπως είναι αναγκαίο,
καθαρίζετε τα χαλαρά σωµατίδια από τα εξαρτήµατα µεταξύ των βηµάτων επεξεργασίας. Ως τυπική
πρακτική υγιεινής, πλένετε τα χέρια σας πριν φάτε ή καπνίσετε.
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρησιµοποιήστε σκούπα αναρρόφησης και υγρές µεθόδους
καθαρισµού για την αφαίρεση της σωµατιδιακής ύλης από τις επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
απενεργοποιηµένα τα ηλεκτρικά συστήµατα, όπως απαιτείται, πριν αρχίσετε τον υγρό καθαρισµό.
Χρησιµοποιήστε σκούπα αναρρόφησης µε υψηλή αποτελεσµατικότητα για σωµατιδιακή ύλη
(ΗΕΡΑ). Μην χρησιµοποιείτε συµπιεσµένο αέρα, κοινές (µη ηλεκτρικές) σκούπες ή συµβατικές
σκούπες αναρρόφησης για την αφαίρεση σωµατιδιακής ύλης από επιφάνειες, επειδή αυτή η
δραστηριότητα µπορεί να προκαλέσει αυξηµένη έκθεση στη σωµατιδιακή ύλη. Ακολουθήστε τις
οδηγίες του κατασκευαστή κατά την πραγµατοποίηση συντήρησης σε σκούπες αναρρόφησης ΗΕΡΑ
που χρησιµοποιείτε γι

Παράγωγα επίπεδα χωρίς
επιπτώσεις (DNEL)

∆εν διατίθεται.

Προβλεπόµενες
συγκεντρώσεις χωρίς
επιπτώσεις (PNEC)

∆εν διατίθεται.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι

Λάβατε µέτρα καλού εξαερισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.
Όταν είναι δυνατόν, η χρήση τοπικού εξαερισµού µέσω εξάτµισης ή άλλων µηχανολογικών
ελέγχων, αποτελεί τη µέθοδο προτίµησης του ελέγχου της έκθεσης σε αεροµεταφερόµενα
σωµατίδια. Όταν χρησιµοποιείται εξάτµιση, τα σηµεία εισόδου της εξάτµισης στο σύστηµα
εξαερισµού πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή της παραγωγής των
αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων. Αποφύγετε τη διατάραξη της ροής αέρα στην περιοχή µιας
εισόδου τοπικής εξάτµισης µε τη χρήση εξοπλισµού όπως ενός τυπικού ανεµιστήρα. Ελέγχετε
τακτικά τον εξοπλισµό εξαερισµού για να διασφαλίσετε ότι λειτουργεί κατάλληλα. Παρέχετε
εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία του εξαερισµού σε όλους τους χρήστες. Χρησιµοποιείτε
πιστοποιηµένους επαγγελµατίες στο σχεδιασµό και την εγκατάσταση συστηµάτων εξαερισµού.
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Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
Γενικές πληροφορίες
∆εν διατίθεται.
Προστασία των
µατιών/του προσώπου

Φοράτε εγκεκριµένα γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά γυαλιά/µάσκα προσώπου ή και κράνος
οξυγονοκολλητή όταν υφίσταται κίνδυνος τραυµατισµού των µατιών, ειδικά σε εργασίες που
παράγουν σωµατιδιακή ύλη όπως λιώσιµο, έγχυση, κατεργασία, τρόχισµα, συγκόλληση και
χειρισµός κονίας.

Προστασία του δέρµατος
- Προστασία των χεριών

Φοράτε γάντια για να αποτρέψετε την επαφή µε σωµατιδιακή ύλη ή διαλύµατα. Φοράτε γάντια για
να αποτρέψετε κοπές από µεταλλικά αντικείµενα και εκδορές στο δέρµα σας κατά το χειρισµό.

- Λοιπά

Ο εξοπλισµός προσωπικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τα πρότυπα CEN και σε
συνεργασία µε τον προµηθευτή του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού. Πρέπει να
χρησιµοποιούνται προστατευτικές ποδιές/στολές ή ρούχα εργασίας από άτοµα που µπορεί να έχουν
µολυνθεί µε σωµατιδιακή ύλη κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως κατεργασία, ανακατασκευή
φούρνων, αλλαγές φίλτρων καθαριστικού εξοπλισµού, συντήρηση, επισκευές φούρνων κλπ. Η
επαφή του δέρµατος µε αυτό το υλικό µπορεί να προκαλέσει, σε ορισµένα ευαίσθητα άτοµα, µια
αλλεργική δερµατική αντίδραση. Σωµατιδιακή ύλη που ενσφηνώνεται κάτω από το δέρµα µπορεί
να προκαλέσει ευαισθητοποίηση και αλλοιώσεις του δέρµατος.

Προστασία των
αναπνευστικών οδών

Σε περίπτωση που η έκθεση σε αεροµεταφερόµενα σωµατίδια υπερβεί ή ενδέχεται να υπερβεί τα
επαγγελµατικά όρια έκθεσης, πρέπει να χρησιµοποιούνται εγκεκριµένοι αναπνευστήρες όπως
καθορίζεται από έναν βιοµηχανικό υγιεινολόγο ή άλλο πιστοποιηµένο επαγγελµατία. Οι χρήστες
των αναπνευστήρων πρέπει να αξιολογούνται ιατρικά για να προσδιοριστεί εάν η φυσική τους
κατάσταση τους επιτρέπει να φορούν αναπνευστήρα. Πρέπει να ολοκληρώνονται ποσοτικές ή και
ποιοτικές δοκιµές προσαρµογής και εκπαίδευση στη χρήση του αναπνευστήρα, µε ικανοποιητικό
τρόπο και από όλο το προσωπικό, πριν από τη χρήση του αναπνευστήρα. Οι χρήστες
αναπνευστήρων µε σφικτή προσαρµογή πρέπει να είναι καλά ξυρισµένοι στις περιοχές του
προσώπου όπου ο αναπνευστήρας έρχεται σε αεροστεγή επαφή µε το πρόσωπο. Χρησιµοποιείτε
αναπνευστήρες αεραγωγών πίεσης κατ’ απαίτηση κατά την πραγµατοποίηση εργασιών µε υψηλή
πιθανότητα έκθεσης, όπως κατά την αλλαγή φίλτρων σε µια συσκευή καθαρισµού οικιακών
αεραγωγών.

Θερµικοί κίνδυνοι

Μη σχετικό.

Μέτρα υγιεινής

Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προσοχής πρέπει να λαµβάνονται υπ'
όψη.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής
έκθεσης

Ο υπεύθυνος για το περιβάλλον πρέπει να ενηµερωθεί για κάθε µεγάλη έκχυση.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Όψη
Φυσική κατάσταση

Στερεό.

Μορφή

∆ιάφορα σχήµατα.

Χρώµα

Grayish-white

Οσµή

Μη σχετικό.

Όριο οσµής

∆εν εφαρµόζεται.

pH

∆εν εφαρµόζεται.

Σηµείο τήξεως/Σηµείο πήξεως 1064,76 °C (1948,57 °F) έχει εκτιµηθεί
Αρχικό σηµείο ζέσεως και
περιοχή ζέσεως

2061 °C (3741,8 °F) έχει εκτιµηθεί

Σηµείο ανάφλεξης

∆εν εφαρµόζεται.

Ταχύτητα εξάτµισης

∆εν εφαρµόζεται.

Αναφλεξιµότητα (στερεό,
αέριο)

∆εν διατίθεται.

Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα ή όρια εκρηκτικότητας
Όριο αναφλεξιµότητας ∆εν εφαρµόζεται.
χαµηλότερο (%)
Όριο αναφλεξιµότητας ανώτερο (%)

∆εν εφαρµόζεται.

Όριο εκρηκτικότητας –
χαµηλότερο (%)

∆εν εφαρµόζεται.

Όριο εκρηκτικότητας –
ανώτερο (%)

∆εν εφαρµόζεται.

Πίεση ατµών

0,05 hPa έχει εκτιµηθεί

Πυκνότητα ατµών

∆εν εφαρµόζεται.
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Σχετική πυκνότητα

∆εν εφαρµόζεται.

∆ιαλυτότητα (διαλυτότητες)
∆ιαλυτότητα (νερό)

∆εν εφαρµόζεται.

∆ιαλυτότητα (άλλο)

∆εν διατίθεται.

Συντελεστής κατανοµής
(n-οκτανόλη/νερό)

∆εν διατίθεται.

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης

∆εν εφαρµόζεται.

Θερµοκρασία αποσύνθεσης

∆εν εφαρµόζεται.

Ιξώδες

∆εν εφαρµόζεται.

Εκρηκτικές ιδιότητες

∆εν διατίθεται.

Οξειδωτικές ιδιότητες

∆εν διατίθεται.

9.2. Άλλες πληροφορίες
Πυκνότητα

4,55 g/cm3 έχει εκτιµηθεί

Ειδικό βάρος

4,55 έχει εκτιµηθεί

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα

∆εν διατίθεται.

10.2. Χηµική σταθερότητα

Το υλικό είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα
επικίνδυνων αντιδράσεων

∆εν παρατηρείται επικίνδυνος πολυµερισµός.

10.4. Συνθήκες προς
αποφυγήν

Αποφεύγετε τη δηµιουργία σκόνης. Επαφή µε οξέα. Επαφή µε αλκάλια.

10.5. Μη συµβατά υλικά

Ισχυρά οξέα, αλκάλια και µέσα οξείδωσης.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες

Η επαγγελµατική έκθεση στην ουσία ή στο µείγµα ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις.

Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης
Εισπνοή
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή
συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα
όργανα (αναπνευστικό σύστηµα) ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
Επαφή µε το δέρµα

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.

Επαφή µε τα µάτια

Επιβλαβές σε επαφή µε τους οφθαλµούς.

Κατάποση

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

Συµπτώµατα

∆ιαταραχή του αναπνευστικού συστήµατος.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.

∆ιάβρωση και ερεθισµός του
δέρµατος

Μάλλον απίθανο, λόγω της µορφής του προϊόντος.

Σοβαρή οφθαλµική
βλάβη/ερεθισµός των
οφθαλµών

Επιβλαβές σε επαφή µε τους οφθαλµούς.

Ευαισθητοποίηση του
αναπνευστικού

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

Ευαισθητοποίηση του
δέρµατος

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών
κυττάρων

Εξαιτίας έλλειψης δεδοµένων, δεν είναι δυνατή η ταξινόµηση.

Καρκινογένεση

Κίνδυνος καρκίνου.

Μονογραφήµατα IARC. Συνολική αξιολόγηση καρκινογένεσης
∆ιοξείδιο του πυριτίου (CAS 14808-60-7)
Νικέλιο (CAS 7440-02-0)
Οξείδιο του βηρυλλίου (CAS 1304-56-9)
Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή

1 Καρκινογόνο σε ανθρώπους.
2B Ενδεχοµένως καρκινογόνο σε ανθρώπους.
1 Καρκινογόνο σε ανθρώπους.

∆εν έχει ταξινοµηθεί.
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Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους - εφάπαξ
έκθεση,

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

Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους επανειληµµένη έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αναπνευστικό σύστηµα) ύστερα από παρατεταµένη ή
επανειληµµένη έκθεση διά της εισπνοής.

Κίνδυνος αναρρόφησης

Εξαιτίας έλλειψης δεδοµένων, δεν είναι δυνατή η ταξινόµηση.

Πληροφορίες για το µείγµα
έναντι πληροφοριών για τις
ουσίες

∆εν διατίθεται.

Άλλες πληροφορίες

Τα συµπτώµατα µπορεί να καθυστερήσουν.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα

∆εν σηµειώθηκαν δεδοµένα τοξικότητας για το συστατικό(ά).

12.2. Ανθεκτικότητα και
ικανότητα αποδόµησης

∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε την αποικοδόµηση αυτού του προϊόντος.

12.3. ∆υνατότητα
βιοσυσσώρευσης

∆εν διατίθεται.

Συντελεστής διαχωρισµού
n-οκτανόλης/νερού (log
Kow)

∆εν διατίθεται.

Συντελεστής
βιοσυγκέντρωσης (BCF)

∆εν διατίθεται.

12.4. Κινητικότητα στο
έδαφος

∆εν διατίθεται.

12.5. Αποτελέσµατα
της αξιολόγησης
ΑΒΤ και αΑαΒ

∆εν αποτελεί ουσία ή µείγµα ΑΒΤ ή αΑαΒ.

12.6. Άλλες αρνητικές
επιπτώσεις

∆εν διατίθεται.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Υπολειµµατικά απόβλητα

Τα άδεια δοχεία ή επενδύσεις µπορεί να συγκρατούν κάποια υπολείµµατα προϊόντος. Το υλικό και o
περιέκτης του πρέπει να διατεθούν µε ασφαλή τρόπο (βλ.: Οδηγίες για τη διάθεση).

Μολυσµένη συσκευασία

Τα άδεια δοχεία πρέπει να µεταφέρονται σε εγκεκριµένο µέρος διαχείρισης αποβλήτων για
ανακύκλωση ή απόρριψη. Επειδή οι άδειοι περιέκτες ενδέχεται να συγκρατούν κατάλοιπα
προϊόντος, ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις στην ετικέτα ακόµη και όταν ο περιέκτης είναι άδειος.

Κώδικας αποβλήτων ΕΕ

Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί σε συνεννόηση µε τον καταναλωτή, τον παραγωγό
και τον διαθέτη. Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί από τον καταναλωτή, µε βάση το
σκοπό χρήσεως του προϊόντος.

Μέθοδοι/Πληροφορίες
διάθεσης

Αν είναι δυνατόν, το υλικό θα πρέπει να ανακυκλωθεί. Συστάσεις σχετικά µε τη διάθεση βασίζονται
στο υλικό όπως αυτό παρέχεται. Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους
και κανονισµούς, καθώς και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά τη χρονική στιγµή της διάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
ADR
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
RID
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
ADN
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
IATA
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
IMDG
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα
Νοµοθεσία της ΕΕ
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Κανονισµός (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1005/2009 για ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, Παράρτηµα I και
II, όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΚ) Αριθ. 850/2004 για τους έµµονους οργανικούς ρύπους
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα
I, Μέρος 1 όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα
I, Μέρος 2 όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα
I, Μέρος 3 όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα
V, όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 Παράρτηµα II Μητρώο έκλυσης και µεταφοράς ρύπων, όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Άρθρο 59(10). Κατάλογος υποψηφίων ουσιών όπως δηµοσιεύτηκε
πρόσφατα από το ECHA
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Αδειοδοτήσεις
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 REACH Παράρτηµα XIV Κατάλογος που υπόκεινται σε αδειοδότηση όπως
τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Περιορισµοί χρήσης
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 Παράρτηµα XVII Περιορισµοί στην παραγωγή τη διάθεση στην αγορά και τη
χρήση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών, παρασκευασµέων και προϊόντων
Νικέλιο (CAS 7440-02-0)
Οξείδιο του βηρυλλίου (CAS 1304-56-9)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Παράρτηµα XVII Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισµό κυκλοφορίας
στην αγορά και χρήσης, όπως τροποποιήθηκε
Οξείδιο του βηρυλλίου (CAS 1304-56-9)
Οδηγία 2004/37/ΕΚ: σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την
έκθεση σε καρκινογόνους και µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
Οξείδιο του βηρυλλίου (CAS 1304-56-9)
Άλλες νοµοθετικές διατάξεις της ΕΕ
Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες
ουσίες, όπως τροποποιήθηκε
Οξείδιο του βηρυλλίου (CAS 1304-56-9)
Λοιποί κανονισµοί

Το προΐόν έχει χαρακτηρισθεί και ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΚ ή των αντίστοιχων
εθνικών νόµων. Έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να εργάζονται µε το προϊόν, εάν υπάρχει έστω και
ελάχιστος κίνδυνος έκθεσης.

Εθνικές νοµοθεσίες

Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισµούς για εργασία µε χηµικούς παράγοντες. Οι νέοι κάτω των
18 ετών δεν επιτρέπεται να εργάζονται µε αυτό το προϊόν σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΕ 94/33/ΕΚ
για την προστασία των νέων κατά την εργασία, όπως τροποποιήθηκε.

15.2. Αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας

∆εν έχει διεξαχθεί καµία αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Κατάλογος υποσηµειώσεων

∆εν διατίθεται.

Παραποµπές

∆εν διατίθεται.

Πληροφορίες για τη µέθοδο
αξιολόγησης που οδηγεί στην
ταξινόµηση του µείγµατος

∆εν διατίθεται.

Πληροφορίες εκπαίδευσης

∆εν διατίθεται.

Άλλες πληροφορίες

∆ιευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές της έκθεσης δόθηκαν στο
τµήµα 8.
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∆ήλωση αποποίησης ευθυνών

Αυτό το έγγραφο έχει προετοιµαστεί µε τη χρήση δεδοµένων από πηγές που θεωρούνται τεχνικά
αξιόπιστες και οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο θεωρείται ότι είναι ακριβείς. Η Materion δεν
πραγµατοποιεί εγγυήσεις, ρητές ή υπονοούµενες, σχετικά µε την ακρίβεια των πληροφοριών που
περιέχονται στο παρόν. Η Materion δεν µπορεί να προβλέψει όλες τις καταστάσεις υπό τις οποίες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες και τα προϊόντα της και οι πραγµατικές
συνθήκες χρήσης είναι πέραν του ελέγχου της. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση
όλων των διαθέσιµων πληροφοριών κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος για οποιαδήποτε
συγκεκριµένη χρήση και για τη συµµόρφωση µε όλους τους Οµοσπονδιακούς, Πολιτειακούς,
Περιφερειακούς και Τοπικούς νόµους, κανόνες και κανονισµούς.
Για την αποφυγή οποιωνδήποτε παρανοήσεων ή εσφαλµένων υποθέσεων από τον παραλήπτη των
πληροφοριών ασφαλείας, πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες δεν είναι
στη µορφή ενός ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας (SDS), αλλά αποτελούν στην πραγµατικότητα ένα
Έντυπο Πληροφοριών Προϊόντων που ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στις οδηγίες του ∆ελτίου
∆εδοµένων Ασφαλείας - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) αρ. 453/2012 της 20ης Μαΐου 2012
(REACH/SDS).
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