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ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας / του μείγματος και της εταιρείας / επιχείρησης 
1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος 
Φόρμα προϊόντος : Μίγμα 
όνομα προϊόντος : D2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΛΥΒΑ  

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που συνιστώνται 
1.2.1. Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις 
Χρήση της ουσίας / του μείγματος : Τροφοδοσία για εκτύπωση 3D μέταλλο 
1.2.2. Χρήσεις που συνιστώνται 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
Εταιρία    
MarkForged, Inc 
85 Σχολείο Αγ 
Watertown ΜΑ 02472 
Τ: 844-700-1035 (9:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ. EST) 
support@markforged.com  
www.markforged.com 

 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 
Αριθμός έκτακτης ανάγκης : +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300/ +(30)-2111768478 (Chemtrec) 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
Ταξινόμηση Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] 
Μη ταξινομημένο 
  

 
 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιπτώσεις, επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες 

2.2. Στοιχεία ετικέτας 
Επισήμανση Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] 
EUH-δηλώσεις : EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν αιτήματος. 
 

 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
Άλλοι κίνδυνοι που δεν συμβάλλουν στην 
ταξινόμηση 

: Η έκθεση μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχουσες παθήσεις των ματιών, του 
δέρματος ή του αναπνευστικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, η 
πιο σημαντική οδός έκθεσης είναι η εισπνοή (αναπνοή) των καπνών.  Εάν οι 
εισπνεόμενοι ατμοί εισπνοήσουν, μπορεί να προκαλέσουν μια κατάσταση κοινώς 
γνωστή ως πυρετός από μέταλλο, με συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη. Τα 
συμπτώματα μπορεί να καθυστερούν 4-12 ώρες και να ξεκινούν με ξαφνική 
εμφάνιση δίψας και γλυκιά, μεταλλική ή πικρή γεύση στο στόμα. Άλλα 
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ερεθισμό της ανώτερης αναπνευστικής 
οδού που συνοδεύεται από βήχα και ξηρότητα των βλεννογόνων, αδυναμία και 
γενικευμένο αίσθημα κακουχίας. Πυρετός, ρίγη, μυϊκός πόνος, ήπιος έως σοβαρός 
πονοκέφαλος, ναυτία, περιστασιακός έμετος, υπερβολική ψυχική δραστηριότητα, 
οργή εφίδρωση, υπερβολική ούρηση, διάρροια και προσβολή. Περιέχει ουσίες 
που είναι εύφλεκτες σκόνες. Αν το προϊόν υποστεί επεξεργασία και 
δημιουργηθούν σκόνες και διασκορπιστεί με πηγή ανάφλεξης, αυτό μπορεί να 
προκαλέσει έκρηξη καύσιμης σκόνης. Φυλάσσετε τα επίπεδα σκόνης στο ελάχιστο 
και ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.  

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά 
3.1. Ουσίες 
Δεν εφαρμόζεται 
 

 

3.2. Μίγμα 
 

 

https://markforged.com/%3c/a
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Ονομα Αναγνωριστικό 
προϊόντος 

% Ταξινόμηση Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] 

Σίδερο (Αριθ. CAS) 7439-89-6 
(Αριθ. ΕΚ) 215-168-
2;231-096-4 

69,34 - 90,03 Μη ταξινομημένο 

Κεριά παραφίνης και κεριά 
υδρογονανθράκων 

(Αριθ. CAS) 8002-74-2 
(Αριθ. ΕΚ) 232-315-6 

1,5 - 11 Μη ταξινομημένο 

Πολυπροπυλένιο (Αριθ. CAS) 9003-07-0 
(Αριθ. ΕΚ) 618-352-4 

0,5 - 7,5 Μη ταξινομημένο 

Χρώμιο (Αριθ. CAS) 7440-47-3 
(Αριθ. ΕΚ) 231-157-5 

4,75 - 5,5 Μη ταξινομημένο 

Μολυβδαίνιο (Αριθ. CAS) 7439-98-7 
(Αριθ. ΕΚ) 231-107-2 

1,1 - 1,75 Μη ταξινομημένο 

Πυρίτιο (Αριθ. CAS) 7440-21-3 
(Αριθ. ΕΚ) 231-130-
8;240-968-3 

0,8 - 1,2 Μη ταξινομημένο 

Βανάδιο (Αριθ. CAS) 7440-62-2 
(Αριθ. ΕΚ) 231-171-1 

0,8 - 1,2 Μη ταξινομημένο 

Μαγγάνιο (Αριθ. CAS) 7439-96-5 
(Αριθ. ΕΚ) 231-105-1 

0,2 - 0,5 Μη ταξινομημένο 

Γραφίτης (Αριθ. CAS) 7782-42-5 
(Αριθ. ΕΚ) 231-955-3 

0,32 - 0,45 Μη ταξινομημένο 

Στοιχείο φωσφόρου (Αριθ. CAS) 7723-14-0 
(Αριθ. ΕΚ) 231-768-
7;918-594-3 
(Ευρετήριο ΕΚ). 015-
002-00-7 

<= 0,03 Pyr. Σολ. 1, Η250  
Οξεία Τοξ. 1 (στοματικό), Η300  
Οξεία Τοξ. 2 (Δερματικό), Η310  
Οξεία Τοξ. 4 (Εισπνοή: σκόνη, ομίχλη), 
H332  
Skin Corr. 1Α, Η314  
Eye Dam. 1, Η318  
Υδρόβια Οξεία 1, Η400 (Μ = 1000) 
Aquatic Chronic 3, Η412 

Θείο (Αριθ. CAS) 7704-34-9 
(Αριθ. ΕΚ) 231-722-6 
(Ευρετήριο ΕΚ). 016-
094-00-1 

<= 0,03 Ερεθισμός του δέρματος. 2, Η315  

Μηλεϊνικός ανυδρίτης (Αριθ. CAS) 108-31-6 
(Αριθ. ΕΚ) 203-571-6 
(Ευρετήριο ΕΚ). 607-
096-00-9 

<0,001 Οξεία Τοξ. 3 (από του στόματος), Η301  
Skin Corr. 1Β, Η314  
Eye Dam. 1, Η318  
Resp. Sens. 1, Η334  
Skin Sens. 1, Η317  
STOT RE 1, Η372 

 

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η: βλ. Ενότητα 16 
  

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών  
 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Τα μέτρα πρώτων βοηθειών είναι γενικά : Ποτέ μη χορηγείτε ο, τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Εάν 

αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι 
δυνατόν).  

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά την 
εισπνοή 

: Όταν εμφανιστούν συμπτώματα: πηγαίνετε στον ανοιχτό αέρα και αερίζετε την 
ύποπτη περιοχή. Λάβετε ιατρική φροντίδα εάν η δυσκολία στην αναπνοή επιμένει.  

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από 
επαφή με το δέρμα 

: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα Βγάλτε την πληγείσα περιοχή με νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά. Λάβετε ιατρική φροντίδα εάν ο ερεθισμός αναπτύσσεται ή 
παραμένει.  
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Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από 
επαφή με τα μάτια 

: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς 
επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα. 
Λάβετε ιατρική φροντίδα.  

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά την 
κατάποση 

: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Λάβετε ιατρική φροντίδα.  

4.2. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες 
Συμπτώματα / αποτελέσματα : Δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό κίνδυνο υπό τις προβλεπόμενες 

συνθήκες κανονικής χρήσης. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της φυσικής 
αλλοίωσης, οι νιφάδες ή η σκόνη προκαλούν ερεθισμό του αναπνευστικού 
συστήματος, των ματιών, του δέρματος και είναι επιβλαβείς. Το τετηγμένο υλικό 
μπορεί να απελευθερώσει τοξικούς και ερεθιστικούς καπνούς.  

Συμπτώματα / επιδράσεις μετά την 
εισπνοή 

: Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, η πιο σημαντική οδός έκθεσης είναι η εισπνοή 
(αναπνοή) σκόνης ή καπνών. Εάν εισπνευσθούν οι αναθυμιάσεις, μπορεί να 
προκαλέσουν μια κατάσταση κοινώς γνωστή ως πυρετός από μέταλλο, με 
συμπτώματα παρόμοια με τη γρίπη. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερούν 4-12 
ώρες και να ξεκινούν με ξαφνική εμφάνιση δίψας και γλυκιά, μεταλλική ή πικρή 
γεύση στο στόμα. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ερεθισμό της 
ανώτερης αναπνευστικής οδού που συνοδεύεται από βήχα και ξηρότητα των 
βλεννογόνων, αδυναμία και γενικευμένο αίσθημα κακουχίας. Πυρετός, ρίγη, 
μυϊκός πόνος, ήπιος έως σοβαρός πονοκέφαλος, ναυτία, περιστασιακός έμετος, 
υπερβολική ψυχική δραστηριότητα, οργή εφίδρωση, υπερβολική ούρηση, 
διάρροια και προσβολή. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε 
ευαίσθητα άτομα. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.  

Συμπτώματα / επιδράσεις μετά την 
επαφή με το δέρμα 

: Η επαφή με καπνούς ή σκόνη μετάλλου θα ερεθίσει το δέρμα. Η επαφή με το 
θερμό τετηγμένο μέταλλο θα προκαλέσει θερμικά εγκαύματα. Η σκόνη μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό στις πτυχές του δέρματος ή με επαφή σε συνδυασμό με 
στενό ρουχισμό.  

Συμπτώματα / επιδράσεις μετά από 
επαφή με τα μάτια 

: Κατά τη μεταποίηση μετάλλων. Οι σκόνες που προκαλούνται από το άλεσμα και 
τις φυσικές αλλοιώσεις πιθανόν να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών. Οι 
αναθυμιάσεις από τη θερμική αποσύνθεση ή το τετηγμένο υλικό είναι πιθανό να 
είναι ερεθιστικές για τα μάτια. Είναι δυνατή η μηχανική βλάβη μέσω ιπτάμενων 
σωματιδίων και σπασμένης σκωρίας. Μπορεί να προκαλέσει ελαφρά ερεθισμό 
στα μάτια.  

Συμπτώματα / επιδράσεις μετά την 
κατάποση 

: Η κατάποση δεν θεωρείται πιθανή οδός έκθεσης. Η κατάποση μπορεί να 
προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.  
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Χρόνια συμπτώματα : Κανένα δεν αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Σε ογκώδη μορφή, δεν 
υπάρχει κίνδυνος. Εάν μεταβληθεί φυσικά για να παρουσιάσει τεμάχια, κορδέλες, 
σκόνες ή αναθυμιάσεις από τηγμένο υλικό: Χρώμιο: Ορισμένες ενώσεις 
εξασθενούς χρωμίου έχουν αποδειχθεί καρκινογόνες με βάση τις επιδημιολογικές 
έρευνες για τους εργαζομένους και τις πειραματικές μελέτες σε ζώα. Αυξημένη 
συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του αναπνευστικού έχει εντοπιστεί στους 
εργαζομένους του χρωμίου (VI). Υπάρχει αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 
καρκίνου του πνεύμονα στους βιομηχανικούς εργαζόμενους που εκτίθενται σε 
ενώσεις χρωμίου (VI). Για λεπτομερέστερη συζήτηση, ανατρέξτε στον τόμο 23 του 
IARC. Επαναλαμβανόμενη εισπνοή σκόνης οξειδίου του σιδήρου μπορεί να 
προκαλέσει ανεπαρκή κατάσταση. Μαγγάνιο: Η χρόνια έκθεση μπορεί να 
προκαλέσει φλεγμονή του ιστού του πνεύμονα, δημιουργώντας ουλές στους 
πνεύμονες (πνευμονική ίνωση). Η χρόνια έκθεση σε υπερβολικά επίπεδα 
μαγγανίου μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία ψυχιατρικών και κινητικών 
διαταραχών, που ονομάζονται μαγγανισμός. Μολυβδαίνιο: Η ύπαρξη χρόνιας 
έκθεσης σε ενώσεις μολυβδαινίου υποπτεύεται ότι προκαλεί καρκίνο. Οι ενώσεις 
είναι επίσης γνωστό ότι προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια και στην 
αναπνευστική οδό. Η χρόνια δερματική έκθεση σε σκόνη θείου έχει συνδεθεί με 
πονοκέφαλο, ίλιγγο, ερεθισμό στους αεραγωγούς, δυσκολίες στην αναπνοή, 
διαταραχές του συντονισμού, επιταχυνόμενο παλμό, υποτονία, κράμπες και 
απώλεια αισθήσεων. Η συχνή επαφή με τις σκόνες θείου προκάλεσε κυρίως 
δερματική βλάβη υπό μορφή εκζεματωδών ή ελκών. Σιλικόνη: Μπορεί να 
προκαλέσει χρόνια βρογχίτιδα και στένωση των αεραγωγών. Βαναδίου: Μπορεί να 
προκαλέσει γαστρεντερική δυσφορία, νεφρική βλάβη, κατάθλιψη του νευρικού 
συστήματος και ερεθισμό των αναπνευστικών διόδων. Μπορεί επίσης να 
προκαλέσει καρδιακές παλμούς και άσθμα.  

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας που απαιτείται 
Εάν είστε εκτεθειμένοι ή σας απασχολούν, ζητήστε ιατρική συμβουλή και προσοχή. Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, πρέπει να 
έχετε διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.  

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα πυρόσβεσης   
5.1. Μέσα πυρόσβεσης 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Ξηρά άμμο. Μέσο Πυρόσβεσης Κατηγορίας Δ (για πυρκαγιές με μέταλλα σε 

σκόνη). 
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Μην χρησιμοποιείτε νερό όταν ενέχεται λιωμένο υλικό, μπορεί να αντιδράσει 

βίαια ή εκρηκτικά κατά την επαφή με το νερό. Μην χρησιμοποιείτε ρεύμα βαρέως 
ύδατος. Η χρήση βαρύ ρευμάτων νερού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.  

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
Κίνδυνος πυρκαγιάς : Δεν είναι εύφλεκτο. 
Κίνδυνος έκρηξης : Το ίδιο το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό, αλλά αν δημιουργηθεί σκόνη, τα νέφη 

σκόνης που αναστέλλονται στον αέρα μπορεί να είναι εκρηκτικά. 
Δραστικότητα : Σταθερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Οι 

επικίνδυνες αντιδράσεις δεν θα εμφανιστούν υπό κανονικές συνθήκες. 
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης σε 
περίπτωση πυρκαγιάς 

: Οξείδια μετάλλων. Τα οξείδια του άνθρακα (CO, CO2). Υδρογονάνθρακες. Οξείδια 
του αζώτου. Ενώσεις θείου. Οξείδια του θείου. 

5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες 
Τα προληπτικά μέτρα πυρκαγιά : Προσέξτε όταν καταπολεμάτε οποιαδήποτε χημική πυρκαγιά. 
Οδηγίες πυρόσβεσης : Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού ή ομίχλη για την ψύξη των εκτεθειμένων 

δοχείων. Μην αναπνέετε καπνούς από πυρκαγιές ή ατμούς από αποσύνθεση. 
Προστασία κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης : Μην εισάγετε στον χώρο της πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό 

εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας. 
Αλλες πληροφορίες : Μην προσθέτετε νερό σε λιωμένο υλικό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 

ψεκασμό. 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Γενικά μέτρα : Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. 

Αποφύγετε την αναπνοή σκόνης. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Όπου είναι 
δυνατόν, επιτρέπεται η στερεοποίηση του τηγμένου υλικού με φυσικό τρόπο. 
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6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 
Προστατευτικός εξοπλισμός : Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE). 
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Εκκενώστε το περιττό προσωπικό. 
6.1.2. Για τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης 
Προστατευτικός εξοπλισμός : Εξοπλίστε το πλήρωμα καθαρισμού με σωστή προστασία. 
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. Κατά την άφιξη στη σκηνή, ένας πρώτος αποστολέας 

αναμένεται να αναγνωρίσει την παρουσία επικίνδυνων εμπορευμάτων, να 
προστατεύσει τον εαυτό του και το κοινό, να εξασφαλίσει την περιοχή και να 
ζητήσει βοήθεια από εκπαιδευμένο προσωπικό μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Αποφύγετε την είσοδο σε υπονόμους και δημόσια ύδατα. 

6.3. Μέθοδοι και υλικό για περιορισμό και καθαρισμό 
Για συγκράτηση : Περιέχει και συλλέγεται ως οποιοδήποτε στερεό. Περιέχετε στερεές διαρροές με 

κατάλληλα εμπόδια και αποφύγετε τη μετακίνηση και την είσοδο σε υπονόμους ή 
ρεύματα. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης κατά τον καθαρισμό των διαρροών. 

Μέθοδοι καθαρισμού : Καθαρίστε αμέσως τα υγρά και απορρίψτε τα απορρίμματα με ασφάλεια. Ψύξη 
λιωμένο υλικό για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Για τα σωματίδια και τη σκόνη: 
Ανακτήστε το προϊόν με σκούπισμα, φτυαρισμό ή σκούπισμα. Χρησιμοποιήστε 
ένα μέσο καταστολής της σκόνης όταν αφαιρείτε μηχανικά. Μεταφέρετε το 
χυμένο υλικό σε κατάλληλο δοχείο για απόρριψη. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες 
αρχές μετά από διαρροή.  

6.4. Αναφορά σε άλλα τμήματα 
Ανατρέξτε στην ενότητα 8 για τους ελέγχους έκθεσης και την προσωπική προστασία και στην ενότητα 13 για λόγους απόρριψης. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Πρόσθετοι κίνδυνοι κατά την 
επεξεργασία 

: Περιέχει ουσίες που είναι εύφλεκτες σκόνες. Εάν το υλικό υφίσταται περαιτέρω 
επεξεργασία και η σκόνη αφήνεται να συσσωρευτεί, μπορεί να σχηματιστούν 
καύσιμες συγκεντρώσεις σκόνης στον αέρα που θα μπορούσαν να αναφλεγούν και 
να προκαλέσουν έκρηξη. Κίνδυνος θερμικών εγκαυμάτων κατά την επαφή με 
τηγμένο προϊόν.  Το τετηγμένο μέταλλο και το νερό μπορεί να είναι ένας 
εκρηκτικός συνδυασμός.  

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Πλύνετε τα χέρια και τις άλλες εκτεθειμένες περιοχές με ήπιο σαπούνι και νερό 
πριν τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε και όταν βγαίνετε από την εργασία. Αποφύγετε την 
παρατεταμένη επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Προστατεύστε το δέρμα 
και τα μάτια από την επαφή με το τετηγμένο υλικό. Μην αναπνέετε ατμούς από 
τετηγμένο προϊόν. Αποφύγετε την αναπνοή σκόνης. Αποφύγετε τη δημιουργία ή 
τη διάδοση σκόνης. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό 
(PPE).  

Μέτρα υγιεινής : Χειριστείτε σύμφωνα με τις καλές διαδικασίες βιομηχανικής υγιεινής και 
ασφάλειας. 

7.2. Συνθήκες για ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
Τεχνικά μέτρα : Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Συνθήκες αποθήκευσης : Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Φυλάσσετε σε ξηρό, 

δροσερό μέρος. Κρατήστε / Αποθηκεύστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τις 
εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και τα ασυμβίβαστα υλικά.  

Μη συμβατά υλικά : Αλκάδες. Ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις, ισχυρά οξειδωτικά. Διαβρωτικές ουσίες σε 
επαφή με μέταλλα μπορεί να παράγουν εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.  

7.3. Ειδικές τελικές χρήσεις 
Τροφοδοσία για εκτύπωση 3D μέταλλο 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία  
8.1. Παράμετροι ελέγχου 
 

Γραφίτης (7782-42-5) 

Αυστρία MAK (mg / m3) 5 mg / m³ (κυψελοειδής σκόνη με <1% χαλαζία, 
αναπνεύσιμο κλάσμα) 

Αυστρία MAK Βραχυχρόνια τιμή (mg / m³) 10 mg / m³ (κυψελοειδής σκόνη με <1% χαλαζία, 
αναπνεύσιμο κλάσμα) 
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Γραφίτης (7782-42-5) 

Βέλγιο Οριακή τιμή (mg / m³) 2 mg / m³ (εκτός των ινών-κυψελοειδούς 
κλάσματος) 

Βουλγαρία OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m 3) 

4 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  
 10 mg / m³ (ολική σκόνη)  

Γαλλία VME (mg / m³) 2 mg / m³ (κυψελοειδές κλάσμα) 

Ελλάδα OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 5 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  

ΗΠΑ ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (όλες οι μορφές εκτός από ίνες 
γραφίτη - αναπνεύσιμα σωματίδια) 

Λατβία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Ισπανία VLA-ED (mg / m3) 2 mg / m³ (βλ. UNE EN 481: 1995 για τις 
ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας - σκόνη, 
αναπνεύσιμο κλάσμα) 

Ελβετία MAK (mg / m3) 2,5 mg / m³ (φυσικώς εισπνεύσιμη σκόνη)  
 5 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Ηνωμένο Βασίλειο WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  
 4 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Ηνωμένο Βασίλειο WEL STEL (mg / m3) 30 mg / m³ (υπολογισμένη εισπνεύσιμη σκόνη)  
 12 mg / m³ (υπολογισμένη αναπνεύσιμη σκόνη)  

Τσεχική Δημοκρατία Όριο έκθεσης (PEL) (mg / m³) 2 mg / m³ (σκόνη) 

Δανία Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2,5 mg / m³ (φυσικά αναπνεύσιμο) 

Εσθονία OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (ολική σκόνη) 

Φινλανδία HTP-arvo (8 ώρες) (mg / m³) 2 mg / m³ 

Ιρλανδία OEL (8 ώρες ref) (mg / m³) 2 mg / m³ (όλες οι μορφές εκτός από τις ίνες · 
αναπνεύσιμο κλάσμα) 

Ιρλανδία OEL (15 λεπτά αναφ.) (Mg / m3) 6 mg / m³ (υπολογιζόμενες-όλες οι μορφές εκτός 
των ινών, αναπνεύσιμο κλάσμα) 

Λιθουανία IPRV (mg / m³) 5 mg / m³ (σκόνη) 

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (mg / m3) 5 mg / m³ (φυσική ολική σκόνη)  
 2 mg / m³ (φυσικώς εισπνεύσιμη σκόνη)  
 10 mg / m³ (συνθετική σκόνη)  
 4 mg / m³ (συνθετική αναπνεύσιμη σκόνη)  

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

10 mg / m³ (φυσική ολική σκόνη)  
 4 mg / m³ (φυσικώς εισπνεύσιμη σκόνη)  
 15 mg / m³ (συνθετική σκόνη)  
 8 mg / m³ (συνθετική-εισπνεύσιμη σκόνη)  

Πολωνία NDS (mg / m³) 4 mg / m³ (κλάσμα φυσικής εισπνοής)  
 1 mg / m³ (κλάσμα φυσικής αναπνοής)  

Ρουμανία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (χαλαζία <= 5% - σκόνη, αναπνεύσιμο 
κλάσμα) 

Πορτογαλία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (όλες οι μορφές πλην των ινών 
γραφίτη-αναπνεύσιμου κλάσματος) 

 

Χρώμιο (7440-47-3) 

ΕΕ IOELV TWA (mg / m3) 2 mg / m³ 

Αυστρία MAK (mg / m3) 2 mg / m³ 

Βέλγιο Οριακή τιμή (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Βουλγαρία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m 3) 2 mg / m³ 
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Χρώμιο (7440-47-3) 

Κύπρος OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Γαλλία VME (mg / m³) 2 mg / m³ (ενδεικτικό όριο) 

Γαλλία Γαλλία - BLV 0,01 mg / g κρεατινίνης Παράμετρος: Σύνολο 
χρωμίου - Μέσο: ούρα - Χρόνος 
δειγματοληψίας: αυξημένος κατά τη μετατόπιση 
(θόρυβος περιβάλλοντος σε μη εκτεθειμένα 
άτομα (διαλυτό αερόλυμα))  
 0,03 mg / g κρεατινίνης Παράμετρος: Σύνολο 
χρώμιο - Μέσο: ούρα - Χρόνος δειγματοληψίας: 
Τέλος της μετατόπισης στο τέλος της εβδομάδας 
εργασίας (Θόρυβος περιβάλλοντος σε μη 
εκτεθειμένα άτομα (διαλυτό αερόλυμα))  

Γερμανία TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης στους 
χώρους εργασίας (mg / m³) 

2 mg / m³ (εκτός από εκείνο που αναγράφεται 
με κλάσμα εισπνεόμενου ονόματος) 

Γιβραλτάρ Οκτώ ώρες mg / m3 2 mg / m³ 

Ελλάδα OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

ΗΠΑ ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (εισπνεόμενα σωματίδια) 

Ιταλία OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Λατβία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Λατβία Λετονία - BLV 10 μg / g κρεατινίνης Παράμετρος: Χρώμιο - 
Μέσο: ούρα - Χρόνος δειγματοληψίας: 
μεταβολή μετατόπισης (τιμή αναφοράς για τη 
συνολική συγκέντρωση χρωμίου στο αίμα για μη 
εκτεθειμένο πληθυσμό <0,5 μg / L στα ούρα < 

Ισπανία VLA-ED (mg / m3) 2 mg / m³ (ενδεικτική οριακή τιμή) 

Ελβετία MAK (mg / m3) 0,5 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη) 

Ελβετία Κατηγορία χημικών OEL (CH) Κάνων ευπαθή 

Ολλανδία Grenswaarde TGG 8Η (mg / m3) 0,5 mg / m³ 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL STEL (mg / m3) 1,5 mg / m³ (υπολογισμένο) 

Τσεχική Δημοκρατία Όριο έκθεσης (PEL) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (σκόνη) 

Δανία Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (σκόνη) 

Εσθονία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Φινλανδία HTP-arvo (8 ώρες) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Ουγγαρία AK-érték 2 mg / m³ 

Ουγγαρία Κατηγορία χημικών του ΟΕΛ (HU) Κάνων ευπαθή 

Ιρλανδία OEL (8 ώρες ref) (mg / m³) 2 mg / m³ 

Ιρλανδία OEL (15 λεπτά αναφ.) (Mg / m3) 6 mg / m³ (υπολογισμένο) 

Λιθουανία IPRV (mg / m³) 2 mg / m³ 

Λουξεμβούργο OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Μάλτα OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (mg / m3) 0,5 mg / m³ 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 1,5 mg / m³ (υπολογισμένη τιμή) 

Πολωνία NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Ρουμανία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (μεταλλικό) 
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Χρώμιο (7440-47-3) 

Ρουμανία Ρουμανία - BLV 10 μg / g κρεατινίνης Παράμετρος: Χρώμιο - 
Μέσο: ούρα - Χρόνος δειγματοληψίας: κατά τη 
διάρκεια των ωρών εργασίας  
 30 μg / g κρεατινίνης Παράμετρος: Χρώμιο - 
Μέσο: ούρα - Χρόνος δειγματοληψίας: τέλος 
εβδομάδας εργασίας  

Σλοβενία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Σουηδία Nivågränsvärde (NVG) (mg / m3) 0,5 mg / m³ (ολική σκόνη) 

Πορτογαλία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (ενδεικτική οριακή τιμή) 

Πορτογαλία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (PT) A4 - Δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως ανθρώπινο 
καρκινογόνο 

 

Σίδηρος (7439-89-6) 

Βουλγαρία OEL TWA (mg / m³) 6 mg / m³ (που περιέχει <2% ελεύθερο 
κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου σε σκόνη 
εισπνεόμενου κλάσματος, εισπνεόμενο κλάσμα) 

Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg / m³) 6 mg / m³ (συνολικό αερόλυμα) 
 

Μαγγάνιο (7439-96-5) 

ΕΕ IOELV TWA (mg / m3) 0,2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Αυστρία MAK (mg / m3) 0,5 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Αυστρία MAK Βραχυχρόνια τιμή (mg / m³) 2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Βέλγιο Οριακή τιμή (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Βουλγαρία OEL TWA (mg / m³) 0,3 mg / m³ 

Βουλγαρία OEL STEL (mg / m3) 3 mg / m³ 

Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m 3) 0,5 mg / m³ 

Γαλλία VME (mg / m³) 1 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Γερμανία TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης στους 
χώρους εργασίας (mg / m³) 

0,2 mg / m³ (Ο κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο ή το 
έμβρυο μπορεί να αποκλειστεί όταν 
παρατηρηθούν τιμές AGW και BGW - κλάσμα 
εισπνεόμενου υλικού) 
0,02 mg / m³ (Ο κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο ή 
το έμβρυο μπορεί να αποκλειστεί όταν 
παρατηρηθούν τιμές AGW και BGW - 
αναπνεύσιμο κλάσμα) 

ΗΠΑ ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,02 mg / m³ (αναπνεύσιμα σωματίδια) 
0,1 mg / m³ (εισπνεόμενα σωματίδια) 

Λατβία OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 
0,05 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα) 

Ισπανία VLA-ED (mg / m3) 0,2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 
0,05 mg / m³ (βλ. UNE EN 481: 1995 για την 
ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας - αναπνεύσιμο 
κλάσμα) 

Ελβετία MAK (mg / m3) 0,5 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη) 

Ελβετία Ελβετία - BLV 20 μg / l Παράμετρος: Μαγγάνιο - Μέσο: πλήρες 
αίμα - Χρόνος δειγματοληψίας: τέλος 
μετατόπισης και μετά από πολλές μετατοπίσεις 
(για μακροπρόθεσμες εκθέσεις) 

Ολλανδία Grenswaarde TGG 8Η (mg / m3) 0,2 mg / m³ 

Ολλανδία Grenswaarde TGG 15 ΜΙΝ (mg / m3) 0,05 mg / m³ (αναπνεύσιμο) 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³  
 0,05 mg / m³  
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Μαγγάνιο (7439-96-5) 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL STEL (mg / m3) 0,6 mg / m³  
 0,15 mg / m³ (υπολογισμένο)  

Τσεχική Δημοκρατία Όριο έκθεσης (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ 

Δανία Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (εισπνεύσιμο, σκόνη, αναθυμιάσεις 
και σκόνη)  
 0,05 mg / m³ (αναπνεύσιμο, σκόνη, 
αναθυμιάσεις και σκόνη)  

Εσθονία OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (ολική σκόνη)  
 5 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Φινλανδία HTP-arvo (8 ώρες) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  
 0,02 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Ουγγαρία AK-érték 5 mg / m³ 

Ουγγαρία CK-érték 20 mg / m³ 

Ιρλανδία OEL (8 ώρες ref) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (καπνό, εισπνεόμενο κλάσμα)  
 0,02 mg / m³ (αναθυμιάσιμο κλάσμα)  

Ιρλανδία OEL (15 λεπτά αναφ.) (Mg / m3) 0,06 mg / m³ (υπολογιζόμενο καπνό, 
αναπνεύσιμο κλάσμα)  
 0,6 mg / m³ (υπολογισμένο)  
 0,6 mg / m³ (υπολογιζόμενος καπνός, 
εισπνεόμενο κλάσμα)  
 3 mg / m³ (αναθυμιάσεις)  

Λιθουανία IPRV (mg / m³) 1 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 0,5 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  

Μάλτα OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 0,5 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (mg / m3) 0,2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 0,05 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

0,6 mg / m³ (τιμή υπολογιζόμενη-εισπνεόμενο 
κλάσμα)  
 0,15 mg / m³ (υπολογισμένη τιμή-αναπνεύσιμο 
κλάσμα)  

Πολωνία NDS (mg / m³) 0,2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 0,05 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  

Ρουμανία OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Ρουμανία OEL STEL (mg / m3) 3 mg / m³ 

Ρουμανία Ρουμανία - BLV 10 μg / l Παράμετρος: Μαγγάνιο - Μέσο: ούρα - 
Χρόνος δειγματοληψίας: Τέλος μετατόπισης 

Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Σλοβενία OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Σλοβενία OEL STEL (mg / m3) 2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Σουηδία Nivågränsvärde (NVG) (mg / m3) 0,2 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  
 0,05 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Πορτογαλία OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ 
 

Μολυβδαίνιο (7439-98-7) 

 Εσωτερικό OEL 5 mg / m³ (Μολυβδαίνιο (ως Μο), Διαλυτές 
Ενώσεις) 

Αυστρία MAK (mg / m3) 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Αυστρία MAK Βραχυχρόνια τιμή (mg / m³) 20 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Βουλγαρία OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ 

ΗΠΑ ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (εισπνεόμενα σωματίδια)  
 3 mg / m³ (αναπνεύσιμο σωματιδιακό υλικό)  
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Μολυβδαίνιο (7439-98-7) 

Ισπανία VLA-ED (mg / m3) 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 3 mg / m³ (βλ. UNE EN 481: 1995 για την 
ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας - αναπνεύσιμο 
κλάσμα)  

Ελβετία MAK (mg / m3) 10 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη) 

Τσεχική Δημοκρατία Όριο έκθεσης (PEL) (mg / m³) 5 mg / m³ 

Εσθονία OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (ολική σκόνη)  
 5 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Φινλανδία HTP-arvo (8 ώρες) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Λιθουανία IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 5 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  
 5 mg / m³  

Πολωνία NDS (mg / m³) 4 mg / m³ 

Πολωνία NDSCh (mg / m³) 10 mg / m³ 

Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg / m³) 5 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  
 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  

Σουηδία Nivågränsvärde (NVG) (mg / m3) 10 mg / m³ (ολική σκόνη)  
 5 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Πορτογαλία OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 3 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  

 

Στοιχείο φωσφόρου (7723-14-0) 

Αυστρία MAK (mg / m3) 0,1 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Αυστρία MAK Βραχυχρόνια τιμή (mg / m³) 0,2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m 3) 0,1 mg / m³ 

Κροατία KGVI (kratkotrajna granična 
vrijednostnostnostnosti) (ppm) 0,3 ppm 

Γερμανία TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης στους 
χώρους εργασίας (mg / m³) 

0,01 mg / m³ (Ο κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο ή 
στο έμβρυο μπορεί να αποκλειστεί όταν 
παρατηρηθούν τιμές AGW και BGW - κλάσμα 
εισπνεόμενης ουσίας) 

Ελλάδα OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Ελλάδα OEL STEL (mg / m3) 0,3 mg / m³ 

Λατβία OEL TWA (mg / m³) 0,03 mg / m³ 

Ελβετία KZGW (mg / m³) 0,02 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη) 

Τσεχική Δημοκρατία Όριο έκθεσης (PEL) (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Εσθονία OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Ουγγαρία AK-érték 0,1 mg / m³ 

Ουγγαρία CK-érték 0,1 mg / m³ 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,3 mg / m³ (υπολογιζόμενη τιμή) 

Ρουμανία OEL TWA (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Ρουμανία OEL STEL (mg / m3) 0,15 mg / m³ 

Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (λευκή, κίτρινη σκόνη) 

Σλοβακία NPHV (Hraničná) (mg / m³) 0,1 mg / m³ (κίτρινο, λευκό) 

Σλοβενία OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Σλοβενία OEL STEL (mg / m3) 0,1 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 
 

Θείο (7704-34-9) 

Λατβία OEL TWA (mg / m³) 6 mg / m³ 
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Θείο (7704-34-9) 

Λιθουανία IPRV (mg / m³) 6 mg / m³ 

Λιθουανία Κατηγορία χημικών του ΟΕΛ (LT) Ινογεννητική ουσία 

Ρουμανία OEL STEL (mg / m3) 15 mg / m³ (σκόνη) 
 

Σιλικόνη (7440-21-3) 

Βέλγιο Οριακή τιμή (mg / m³) 10 mg / m³ 

Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m 3) 

10 mg / m³ (ολική σκόνη)  
 4 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Γαλλία VME (mg / m³) 10 mg / m³ 

Ελλάδα OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  
 5 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα)  

Ελβετία MAK (mg / m3) 3 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη) 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  
 4 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Ηνωμένο Βασίλειο WEL STEL (mg / m3) 12 mg / m³ (υπολογισμένη αναπνεύσιμη σκόνη) 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL STEL (ppm) 30 ppm (υπολογιζόμενη εισπνεύσιμη σκόνη) 

Δανία Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Εσθονία OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³  
 5 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Ιρλανδία OEL (8 ώρες ref) (mg / m³) 4 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  
 10 mg / m³ (ολική εισπνεόμενη σκόνη)  

Ιρλανδία OEL (15 λεπτά αναφ.) (Mg / m3) 30 mg / m³ (υπολογισμένη αναπνεύσιμη σκόνη)  
 12 mg / m³ (υπολογιζόμενη-ολική εισπνεόμενη 
σκόνη)  

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (mg / m3) 10 mg / m³ (ίσο με την οριακή τιμή για σκόνη 
ενόχλησης) 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

20 mg / m³ (ίσο με την οριακή τιμή για τη σκόνη 
ενόχλησης) 

 

Βαναδίου (7440-62-2) 

Αυστρία MAK (mg / m3) 0,5 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Αυστρία MAK Βραχυχρόνια τιμή (mg / m³) 1 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Βουλγαρία OEL TWA (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Γαλλία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (FR) Μεταλλαξιογόνες κατηγορίες 1Α, 1Β, 2, 
κατηγορίες αναπαραγωγικής τοξίνης 1Α, 1Β, 2 

Λατβία OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Τσεχική Δημοκρατία Όριο έκθεσης (PEL) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (σκόνη) 

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (mg / m3) 0,2 mg / m³ (σκόνη) 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,6 mg / m³ (υπολογισμένη τιμή-σκόνη) 

Νορβηγία Grenseverdier (Takverdi) (mg / m3) 0,05 mg / m³ (καπνός) 

Ρουμανία Ρουμανία - BLV 20 μg / l Παράμετρος: Βαναδίου - Μέσο: ούρα - 
Χρόνος δειγματοληψίας: Τέλος της μετατόπισης 

Σλοβενία OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 
 

Πολυπροπυλένιο (9003-07-0) 

Λατβία OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (σκόνη) 

Τσεχική Δημοκρατία Όριο έκθεσης (PEL) (mg / m³) 5 mg / m³ (σκόνη) 

Λιθουανία IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (μη σταθεροποιημένο) 
 

Κεριά παραφίνης και κεριά υδρογονανθράκων (8002-74-2) 

Βέλγιο Οριακή τιμή (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 
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Κεριά παραφίνης και κεριά υδρογονανθράκων (8002-74-2) 

Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m 3) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Κροατία KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg / m3) 6 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Γαλλία VME (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Ελλάδα OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Ελλάδα OEL STEL (mg / m3) 6 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

ΗΠΑ ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Ισπανία VLA-ED (mg / m3) 2 mg / m³ 

Ελβετία MAK (mg / m3) 2 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη) 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL STEL (mg / m3) 6 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Δανία Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Εσθονία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Φινλανδία HTP-arvo (8 ώρες) (mg / m³) 1 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Ιρλανδία OEL (8 ώρες ref) (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Ιρλανδία OEL (15 λεπτά αναφ.) (Mg / m3) 6 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη) 

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (mg / m3) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 4 mg / m³ (υπολογισμένη τιμή-καπνό) 

Πολωνία NDS (mg / m³) 2 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα) 

Ρουμανία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Ρουμανία OEL STEL (mg / m3) 6 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Σλοβακία NPHV (Hraničná) (mg / m³) 6 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 

Πορτογαλία OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (αναθυμιάσεις) 
 

Μηλεϊνικός ανυδρίτης (108-31-6) 

Αυστρία MAK (mg / m3) 0,4 mg / m³ 

Αυστρία MAK (ppm) 0,1 ppm 

Αυστρία MAK Βραχυχρόνια τιμή (mg / m³) 0,8 mg / m³ 

Αυστρία MAK Βραχυχρόνια τιμή (ppm) 0,2 ppm 

Αυστρία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (AT) Αναπνευστικό ευαισθητοποιητικό, 
Ευαισθητοποιητικό δέρματος 

Βέλγιο Οριακή τιμή (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Βέλγιο Οριακή τιμή (ppm) 0,1 ppm 

Βουλγαρία OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Κροατία GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m 3) 1 mg / m³ 

Κροατία KGVI (kratkotrajna granična 
vrijednostnostnostnosti) (ppm) 3 ppm 

Γαλλία VLE (mg / m³) 1 mg / m³ 

Γαλλία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (FR) Κάνων ευπαθή 

Γερμανία TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης στους 
χώρους εργασίας (mg / m³) 

0,081 mg / m³ (Ο κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο ή 
το έμβρυο μπορεί να αποκλειστεί όταν 
παρατηρηθούν τιμές AGW και BGW) 

Γερμανία TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης στους 
χώρους εργασίας (ppm) 

0,02 ppm (Ο κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο ή το 
έμβρυο μπορεί να αποκλειστεί όταν 
παρατηρηθούν τιμές AGW και BGW) 
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Μηλεϊνικός ανυδρίτης (108-31-6) 

Γερμανία Χημική κατηγορία TRGS 900 Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού 
συστήματος, ευαισθητοποίηση του δέρματος 

Ελλάδα OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Ελλάδα OEL TWA (ppm) 0,25 ppm 

ΗΠΑ ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,01 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα και ατμός) 

Λατβία OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Ισπανία VLA-ED (mg / m3) 0,4 mg / m³ 

Ισπανία VLA-ED (ppm) 0,1 ppm 

Ισπανία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (ES) Κάνων ευπαθή 

Ελβετία KZGW (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Ελβετία KZGW (ppm) 0,1 ppm 

Ελβετία MAK (mg / m3) 0,4 mg / m³ 

Ελβετία MAK (ppm) 0,1 ppm 

Ελβετία Κατηγορία χημικών OEL (CH) Κάνων ευπαθή 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL STEL (mg / m3) 3 mg / m³ 

Ηνωμένο Βασίλειο Χημική κατηγορία WEL Δυνατότητα πρόκλησης επαγγελματικού 
άσθματος 

Τσεχική Δημοκρατία Όριο έκθεσης (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ 

Τσεχική Δημοκρατία Κατηγορία χημικών OEL (CZ) Κάνων ευπαθή 

Δανία Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Δανία Grænseværdie (langvarig) (ppm) 0,1 ppm 

Εσθονία OEL TWA (mg / m³) 1,2 mg / m³ 

Εσθονία OEL TWA (ppm) 0,3 ppm 

Εσθονία OEL STEL (mg / m3) 2,5 mg / m³ 

Εσθονία OEL STEL (ppm) 0,6 ppm 

Εσθονία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (ET) Κάνων ευπαθή 

Φινλανδία HTP-arvo (8 ώρες) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Φινλανδία ΗΤΡ-αροβο (8η) (ppm) 0,1 ppm 

Φινλανδία OEL Οροφή (mg / m³) 0,81 mg / m³ 

Φινλανδία OEL Οροφή (ppm) 0,2 ppm 

Ουγγαρία AK-érték 0,4 mg / m³ 

Ουγγαρία CK-érték 0,4 mg / m³ 

Ουγγαρία Κατηγορία χημικών του ΟΕΛ (HU) Κάνων ευπαθή 

Ιρλανδία OEL (8 ώρες ref) (ppm) 0,01 ppm (εισπνεόμενο κλάσμα και ατμός) 

Ιρλανδία OEL (15 λεπτά αναφ.) (Ppm) 0,03 ppm (υπολογιζόμενο εισπνεόμενο κλάσμα 
και ατμός) 

Ιρλανδία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (IE) Κάνων ευπαθή 

Λιθουανία IPRV (mg / m³) 1,2 mg / m³ 

Λιθουανία IPRV (ppm) 0,3 ppm 

Λιθουανία TPRV (mg / m³) 2,5 mg / m³ 

Λιθουανία TPRV (ppm) 0,6 ppm 

Λιθουανία Κατηγορία χημικών του ΟΕΛ (LT) Κάνων ευπαθή 

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (mg / m3) 0,8 mg / m³ 

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (ppm) 0,2 ppm 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 2,4 mg / m³ (υπολογισμένη τιμή) 

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 0,6 ppm (υπολογισμένη τιμή) 
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Μηλεϊνικός ανυδρίτης (108-31-6) 

Νορβηγία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (NO) Ευαισθητοποιητική ουσία 

Πολωνία NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Πολωνία NDSCh (mg / m³) 1 mg / m³ 

Ρουμανία OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Ρουμανία OEL TWA (ppm) 0,25 ppm 

Ρουμανία OEL STEL (mg / m3) 3 mg / m³ 

Ρουμανία OEL STEL (ppm) 0,75 ppm 

Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Σλοβακία ΝΡΗν (μέσον) (ppm) 0,1 ppm 

Σλοβακία Κατηγορία χημικών του ΟΕΛ (SK) Κάνων ευπαθή 

Σλοβενία OEL TWA (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Σλοβενία OEL TWA (ppm) 0,1 ppm 

Σλοβενία OEL STEL (mg / m3) 0,41 mg / m³ 

Σλοβενία OEL STEL (ppm) 0,1 ppm 

Σουηδία Nivågränsvärde (NVG) (mg / m3) 0,2 mg / m³ 

Σουηδία Nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,05 ppm 

Σουηδία Kortidsvärde (KTV) (mg / m3) 0,4 mg / m³ 

Σουηδία Kortidsvärde (ΚΤν) (ppm) 0,1 ppm 

Σουηδία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (SE) Κάνων ευπαθή 

Πορτογαλία OEL TWA (ppm) 0,1 ppm 

Πορτογαλία Κατηγορία χημικών ουσιών OEL (PT) Ευαισθητοποιητικό, Α4 - Μη ταξινομημένο ως 
ανθρώπινο καρκινογόνο 

 

Τα σωματίδια που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά (PNOR) 

Βέλγιο Οριακή τιμή (mg / m³) 3 mg / m³ (κυψελοειδές κλάσμα)  
 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα)  

Γαλλία VME (mg / m³) 10 mg / m³ (περιοριστικό όριο εισπνοής)  
 5 mg / m³ (περιοριστικό όριο-κυψελιδικό 
κλάσμα)  

ΗΠΑ ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 3 mg / m  3  Αναπνεύσιμο κλάσμα  
 10 mg / m  3  Συνολική σκόνη  

Ισπανία VLA-ED (mg / m3) 10 mg / m³ (οι όροι διαλυτό και αδιάλυτο είναι 
κατανοητοί αναφορικά με το κλάσμα 
εισπνεόμενου στο νερό)  
 3 mg / m³ (οι όροι διαλυτό και αδιάλυτο είναι 
κατανοητοί αναφορικά με το αναπνεύσιμο 
κλάσμα)  

Ιρλανδία OEL (8 ώρες ref) (mg / m³) 10 mg / m³ (σύνολο εισπνεύσιμων)  
 4 mg / m³ (αναπνεύσιμο)  

Ιρλανδία OEL (15 λεπτά αναφ.) (Mg / m3) 30 mg / m³ (υπολογιζόμενο συνολικό 
εισπνεόμενο)  
 12 mg / m³ (υπολογισμένο-εισπνεύσιμο)  

Νορβηγία Grenseverdier (ΑΝ) (mg / m3) 10 mg / m³ (ολική σκόνη)  
 5 mg / m³ (εισπνεύσιμη σκόνη)  

Νορβηγία Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

15 mg / m³ (υπολογισμένη τιμή-ολική σκόνη)  
 10 mg / m³ (υπολογισμένη τιμή-εισπνεύσιμη 
σκόνη)  

Σλοβακία NPHV (priemerná) (mg / m³) 10 mg / m³ 
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Τα σωματίδια που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά (PNOR) 

Πορτογαλία OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (εισπνεόμενο κλάσμα, σωματίδια 
που δεν περιέχουν αμίαντο και <1% κρυσταλλικό 
πυρίτιο)  
 3 mg / m³ (αναπνεύσιμο κλάσμα, σωματίδια 
που δεν περιέχουν αμίαντο και <1% κρυσταλλικό 
πυρίτιο)  

 

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι : Κατάλληλος εξοπλισμός πλύσης ματιών / σώματος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος 

κοντά σε οποιαδήποτε πιθανή έκθεση. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής 
αερισμός, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλοι οι 
εθνικοί / τοπικοί κανονισμοί.  

Τα μέσα ατομικής προστασίας : Γάντια. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ. Προστατευτικά γυαλιά.  

   
Υλικά για προστατευτικά ενδύματα : Ανθεκτικά σε χημικά υλικά και υφάσματα. 
Προστασία των χεριών : Φορέστε προστατευτικά γάντια. 
Προστασία των ματιών και του 
προσώπου 

: Προστατευτικά γυαλιά χημικής ασφάλειας. 

Προστασία του δέρματος και του 
σώματος 

: Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. 

Αναπνευστική προστασία : Σε περίπτωση υπέρβασης ορίων έκθεσης ή εμφάνισης ερεθισμού, πρέπει να 
χρησιμοποιείται εγκεκριμένη αναπνευστική προστασία. Σε περίπτωση ανεπαρκούς 
αερισμού, ατμόσφαιρας με έλλειψη οξυγόνου ή όπου τα επίπεδα έκθεσης δεν 
είναι γνωστά, φοράτε εγκεκριμένη αναπνευστική προστασία.  

Αλλες πληροφορίες : Κατά τη χρήση, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
9.1. Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
Φυσική κατάσταση : Στερεός 

  

Χρώμα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Οσμή : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Όριο οσμής : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

ρΗ : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Ρυθμός εξάτμισης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
    

Σημείο τήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Σημείο πήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Σημείο βρασμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Σημείο ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Θερμοκρασία αποσύνθεσης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Πίεση ατμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 ° C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
    

Διαλυτότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη / νερό : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
     

Ιξώδες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
    

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Οξειδωτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

Όρια έκρηξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
  

9.2. Αλλες πληροφορίες 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες 
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ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 
10.1. Δραστικότητα 
Σταθερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Οι επικίνδυνες αντιδράσεις δεν θα εμφανιστούν 
υπό κανονικές συνθήκες.  

10.2. Χημική σταθερότητα 
Σταθερό υπό συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης (βλ. Ενότητα 7). 

10.3. Δυνατότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Δεν θα συμβεί επικίνδυνος πολυμερισμός. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή 
Προστατεύστε από την υγρασία. Μη συμβατά υλικά. Άμεσο ηλιακό φως, εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και 
ασυμβίβαστα υλικά. Συσσώρευση σκόνης (για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκρηξης).  

10.5. Μη συμβατά υλικά 
Αλκάδες. Ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις, ισχυρά οξειδωτικά. Διαβρωτικές ουσίες σε επαφή με μέταλλα μπορεί να παράγουν 
εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.  

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Κανένα δεν αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Η θερμική αποσύνθεση δημιουργεί: Οξείδια μετάλλων. Ερεθίζει τους 
καπνούς.  

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
Οξεία τοξικότητα : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια 

ταξινόμησης) 
 
 

Χρώμιο (7440-47-3) 

LD50 στοματικό αρουραίο > 5000 mg / kg 

LC50 εισπνοής αρουραίου (σκόνη / ουσία 
- mg / l / 4h) 

> 5,41 mg / l / 4 ώρες 

 

Σίδηρος (7439-89-6) 

LD50 στοματικό αρουραίο 98,6 g / kg 
 

Μαγγάνιο (7439-96-5) 

LD50 στοματικό αρουραίο > 2000 mg / kg 

LC50 εισπνοής αρουραίου (σκόνη / ουσία 
- mg / l / 4h) 

> 5,14 mg / l / 4h 

 

Μολυβδαίνιο (7439-98-7) 

LD50 στοματικό αρουραίο > 2000 mg / kg 

LD50 δερματικός αρουραίος > 2000 mg / kg 

LC50 εισπνοής αρουραίου (σκόνη / ουσία 
- mg / l / 4h) 

> 3,92 mg / l / 4 ώρες 

 

Στοιχείο φωσφόρου (7723-14-0) 

LD50 στοματικό αρουραίο 3030 μg / kg 

LD50 δερματικός αρουραίος 100 mg / kg 

LC50 εισπνοής αρουραίου (mg / l) 4,3 mg / l (Χρόνος έκθεσης: 1 ώρα) 
 

Θείο (7704-34-9) 

LD50 στοματικό αρουραίο > 3000 mg / kg 

LD50 δερματικό κουνέλι > 2000 mg / kg 

LC50 εισπνοής αρουραίου (mg / l) > 9,23 mg / l / 4 ώρες 
 

Σιλικόνη (7440-21-3) 

LD50 στοματικό αρουραίο 3160 mg / kg 
 

Βαναδίου (7440-62-2) 

LD50 στοματικό αρουραίο > 2000 mg / kg 
 

Κεριά παραφίνης και κεριά υδρογονανθράκων (8002-74-2) 

LD50 στοματικό αρουραίο > 5000 mg / kg 
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Κεριά παραφίνης και κεριά υδρογονανθράκων (8002-74-2) 

LD50 δερματικό κουνέλι > 3600 mg / kg 
 

Μηλεϊνικός ανυδρίτης (108-31-6) 

LD50 στοματικό αρουραίο 235 mg / kg 

LD50 από του στόματος 400 mg / kg 

LD50 δερματικό κουνέλι 2620 mg / kg 
 

Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

Καρκινογένεση : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

 

 

Χρώμιο (7440-47-3) 

Ομάδα IARC 3 
 

Πολυπροπυλένιο (9003-07-0) 

Ομάδα IARC 3 
 

Αναπαραγωγική τοξικότητα : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

STOT-μονή έκθεση : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

 
 

Επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

 
 

Κίνδυνος αναρρόφησης : Δεν ταξινομείται (Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα 
κριτήρια ταξινόμησης) 

 

Συμπτώματα / τραυματισμοί μετά την εισπνοή : Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, η πιο σημαντική οδός έκθεσης 
είναι η εισπνοή (αναπνοή) σκόνης ή καπνών. Εάν οι εισπνεόμενοι 
ατμοί εισπνοήσουν, μπορεί να προκαλέσουν μια κατάσταση κοινώς 
γνωστή ως πυρετός από μέταλλο, με συμπτώματα που μοιάζουν με 
γρίπη. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερούν 4-12 ώρες και να 
ξεκινούν με ξαφνική εμφάνιση δίψας και γλυκιά, μεταλλική ή πικρή 
γεύση στο στόμα. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν 
ερεθισμό της ανώτερης αναπνευστικής οδού που συνοδεύεται από 
βήχα και ξηρότητα των βλεννογόνων, αδυναμία και γενικευμένο 
αίσθημα κακουχίας. Πυρετός, ρίγη, μυϊκός πόνος, ήπιος έως σοβαρός 
πονοκέφαλος, ναυτία, περιστασιακός έμετος, υπερβολική ψυχική 
δραστηριότητα, οργή εφίδρωση, υπερβολική ούρηση, διάρροια και 
προσβολή. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε ευαίσθητα 
άτομα. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. 

Συμπτώματα / τραυματισμοί μετά από επαφή με το 
δέρμα 

: Η επαφή με καπνούς ή σκόνη μετάλλου θα ερεθίσει το δέρμα. Η 
επαφή με το θερμό τετηγμένο μέταλλο θα προκαλέσει θερμικά 
εγκαύματα. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στις πτυχές του 
δέρματος ή με επαφή σε συνδυασμό με στενό ρουχισμό. 

Συμπτώματα / τραυματισμοί μετά από επαφή με τα 
μάτια 

: Κατά τη μεταποίηση μετάλλων. Οι σκόνες που προκαλούνται από το 
άλεσμα και τις φυσικές αλλοιώσεις πιθανόν να προκαλέσουν ερεθισμό 
των ματιών. Οι αναθυμιάσεις από τη θερμική αποσύνθεση ή το 
τετηγμένο υλικό είναι πιθανό να είναι ερεθιστικές για τα μάτια. Είναι 
δυνατή η μηχανική βλάβη μέσω ιπτάμενων σωματιδίων και 
σπασμένης σκωρίας. Μπορεί να προκαλέσει ελαφρά ερεθισμό στα 
μάτια.  

Συμπτώματα / τραυματισμοί μετά την κατάποση : Η κατάποση δεν θεωρείται πιθανή οδός έκθεσης. Η κατάποση μπορεί 
να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.  
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Χρόνια συμπτώματα : Κανένα δεν αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Σε ογκώδη 
μορφή, δεν υπάρχει κίνδυνος. Εάν μεταβληθεί φυσικά για να 
παρουσιάσει τεμάχια, κορδέλες, σκόνες ή αναθυμιάσεις από τηγμένο 
υλικό: Χρώμιο: Ορισμένες ενώσεις εξασθενούς χρωμίου έχουν 
αποδειχθεί καρκινογόνες με βάση τις επιδημιολογικές έρευνες για 
τους εργαζομένους και τις πειραματικές μελέτες σε ζώα. Αυξημένη 
συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του αναπνευστικού έχει εντοπιστεί 
στους εργαζομένους του χρωμίου (VI). Υπάρχει αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα στους βιομηχανικούς 
εργαζόμενους που εκτίθενται σε ενώσεις χρωμίου (VI). Για 
λεπτομερέστερη συζήτηση, ανατρέξτε στον τόμο 23 του IARC. 
Επαναλαμβανόμενη εισπνοή σκόνης οξειδίου του σιδήρου μπορεί να 
προκαλέσει ανεπαρκή κατάσταση. Μαγγάνιο: Η χρόνια έκθεση μπορεί 
να προκαλέσει φλεγμονή του ιστού του πνεύμονα, δημιουργώντας 
ουλές στους πνεύμονες (πνευμονική ίνωση). Η χρόνια έκθεση σε 
υπερβολικά επίπεδα μαγγανίου μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία 
ψυχιατρικών και κινητικών διαταραχών, που ονομάζονται 
μαγγανισμός. Μολυβδαίνιο: Η ύπαρξη χρόνιας έκθεσης σε ενώσεις 
μολυβδαινίου υποπτεύεται ότι προκαλεί καρκίνο. Οι ενώσεις είναι 
επίσης γνωστό ότι προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια και στην 
αναπνευστική οδό. Η χρόνια δερματική έκθεση σε σκόνη θείου έχει 
συνδεθεί με πονοκέφαλο, ίλιγγο, ερεθισμό στους αεραγωγούς, 
δυσκολίες στην αναπνοή, διαταραχές του συντονισμού, 
επιταχυνόμενο παλμό, υποτονία, κράμπες και απώλεια αισθήσεων. Η 
συχνή επαφή με τις σκόνες θείου προκάλεσε κυρίως δερματική βλάβη 
υπό μορφή εκζεματωδών ή ελκών. Σιλικόνη: Μπορεί να προκαλέσει 
χρόνια βρογχίτιδα και στένωση των αεραγωγών. Βαναδίου: Μπορεί να 
προκαλέσει γαστρεντερική δυσφορία, νεφρική βλάβη, κατάθλιψη του 
νευρικού συστήματος και ερεθισμό των αναπνευστικών διόδων. 
Μπορεί επίσης να προκαλέσει καρδιακές παλμούς και άσθμα.  

 

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
12.1. Τοξικότητα 
Οικολογία - γενικά : Μη ταξινομημένο. Το προϊόν αυτό περιέχει συστατικά που είναι επικίνδυνα για το 

περιβάλλον και μικρά τσιπς και η σκόνη από την επεξεργασία μπορεί να είναι 
πολύ τοξική για την υδρόβια ζωή.  

 
 

Μαγγάνιο (7439-96-5) 

NOEC χρόνια ψάρια 3,6 mg / l (Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες, Είδος: Oncorhynchus mykiss) 
 

Στοιχείο φωσφόρου (7723-14-0) 

LC50 ψάρια 1 33,2 mg / l κόκκινο φωσφόρο (Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες - είδη Danio rerio 
[στατικό]) 

EC50 Daphnia 1 0,03 mg / l (Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες - Είδος: Daphnia magna) 

LC50 ψάρια 2 0,001 - 0,004 mg / l (Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες - Είδος: Lepomis macrochirus 
[στατικό]) 

EC50 Daphnia 2 0,025 - 0,037 mg / l (Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες - Είδος: Daphnia magna [Στατική]) 
 

Θείο (7704-34-9) 

LC50 ψάρια 1 866 mg / l (Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες - Είδος: Brachydanio rerio [στατικό]) 

EC50 Daphnia 1 736 mg / l (Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες - Είδος: Daphnia magna) 

LC50 ψάρια 2 14 mg / l (Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες - Είδος: Lepomis macrochirus [στατικό]) 
 

Μηλεϊνικός ανυδρίτης (108-31-6) 

LC50 ψάρια 1 75 mg / l 

NOEC χρόνια άλγη 150 mg / l 
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12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

D2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΛΥΒΑ   

Ανθεκτικότητα και ικανότητα 
αποικοδόμησης 

Δεν έχει καθιερωθεί. 

 

12.3. Δυναμικό βιοσυσσώρευσης 

D2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΛΥΒΑ   

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης Δεν έχει καθιερωθεί. 
 

Στοιχείο φωσφόρου (7723-14-0) 

Ψάρια BCF 1 <200 
 

Μηλεϊνικός ανυδρίτης (108-31-6) 

Ψάρια BCF 1 (υδρόλυση) 
 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες 
 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες 
 

12.6. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις 
Αλλες πληροφορίες : Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
 

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 
Συστάσεις για τη διάθεση προϊόντος / 
συσκευασίας 

: Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, 
εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 

Οικολογία - απόβλητα : Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς 
Οι περιγραφές αποστολής που δηλώνονται εδώ, παρασκευάστηκαν σύμφωνα με ορισμένες υποθέσεις κατά τη στιγμή της 
συγγραφής του SDS και μπορούν να ποικίλουν με βάση έναν αριθμό μεταβλητών που μπορεί ή δεν ήταν γνωστές κατά την 
έκδοση του SDS. 
Σύμφωνα με την οδηγία ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

 

ADR IMDG IATA ADN ΑΠΑΛΛΑΣΣΩ 

14.1. Αριθμός ΟΗΕ 
Δεν έχει ρυθμιστεί για μεταφορά 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 
Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  

14.3. Κατηγορία (-ες) κινδύνου μεταφοράς 
Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  

14.4. Ομάδα συσκευασίας 
Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  Δεν εφαρμόζεται  

14.5. Περιβαντολλογικοί κίνδυνοι 
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 
Θαλάσσιος ρύπος: Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες 

14.7. Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το Παράρτημα II της MARPOL και τον Κώδικα IBC 
Δεν εφαρμόζεται 
 

 

ΤΜΗΜΑ 15: Κανονιστικές πληροφορίες 
 

15.1. Κανονισμοί / νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα 
15.1.1. Κανονισμοί της ΕΕ 
 
 

Δεν υπάρχουν ισχύοντες περιορισμοί σύμφωνα με το παράρτημα XVII του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Όλες οι 
ουσίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών)  
Δεν περιέχει ουσία στην λίστα υποψήφιων ουσιών του REACH 
Δεν περιέχει ουσίες του Παραρτήματος XIV του REACH 
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Γραφίτης (7782-42-5) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Χρώμιο (7440-47-3) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Σίδηρος (7439-89-6) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Μαγγάνιο (7439-96-5) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Μολυβδαίνιο (7439-98-7) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Στοιχείο φωσφόρου (7723-14-0) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Θείο (7704-34-9) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Σιλικόνη (7440-21-3) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Βαναδίου (7440-62-2) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Κεριά παραφίνης και κεριά υδρογονανθράκων (8002-74-2) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 

Μηλεϊνικός ανυδρίτης (108-31-6) 

Καταχωρίστηκε στον κατάλογο ΕΟΚ EINECS (Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών) 
 
 

15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.  

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
 

Ημερομηνία προετοιμασίας ή τελευταίας 
αναθεώρησης 

: 13/12/2018 

Πηγές δεδομένων : Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τη 
σύνταξη αυτού του δελτίου δεδομένων ασφαλείας μπορούν να προέρχονται από 
συνδρομές βάσεων δεδομένων, επίσημους δικτυακούς τόπους του κυβερνητικού 
ρυθμιστικού φορέα, κατασκευαστές προϊόντων / συστατικών ή πληροφορίες 
σχετικά με προμηθευτές ή / και πόρους που περιλαμβάνουν δεδομένα και 
ταξινομήσεις για συγκεκριμένες ουσίες σύμφωνα με το GHS την επακόλουθη 
έγκριση του GHS. 

Αλλες πληροφορίες : Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποιητική 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/830 

 
 

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- και EUH: 

 Οξεία Τοξ. 1 (Προφορικά) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 1 

 Οξεία Τοξ. 2 (Δερματικό) Οξεία τοξικότητα (δερματική), κατηγορία 2 

 Οξεία Τοξ. 3 (Προφορικά) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 3 

 Οξεία Τοξ. 4 (Εισπνοή: σκόνη, 
ομίχλη) 

Οξεία τοξικότητα (εισπνοή: σκόνη, ομίχλη) Κατηγορία 4 

 Υδρόβια Οξεία 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Οξεία Κίνδυνος, Κατηγορία 1 

 Υδρόβια Χρόνια 3 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνιος κίνδυνος, Κατηγορία 3 

 Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 1 

 Pyr. Σολ. 1 Πυροφορικά στερεά, κατηγορία 1 

 Resp. Sens. 1 Αναπνευστική ευαισθητοποίηση, κατηγορία 1 

 Skin Corr. 1Α Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1Α 

 Skin Corr. 1Β Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1Β 

 Ερεθισμός του δέρματος. 2 Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 

 Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 1 
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 STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - Επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία 1 

 H250 Αυξάνει την πυρκαγιά αυθόρμητα εάν εκτίθεται στον αέρα. 

 H300 Θανατηφόρο εάν καταπιεί. 

 H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 

 H310 Θανατηφόρα σε επαφή με το δέρμα. 

 H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και βλάβες στα μάτια. 

 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

 H318 Προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. 

 H332 Επιβλαβές όταν εισπνέεται. 

 Η334 Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες στην 
αναπνοή σε περίπτωση εισπνοής. 

 H372 Προκαλεί βλάβη στα όργανα με παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση. 

 H400 Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή. 

 H412 Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν αιτήματος. 
 

 

Ένδειξη αλλαγών 

Ενότητα Αλλαγή Ημερομηνία αλλαγής Εκδοχή 

15.1 Τροποποιήθηκε 13/12/2018 1.1 
 

 

Συντομογραφίες και ακρωνύμια 
ACGIH - Αμερικανική Διάσκεψη Κυβερνητικών Βιομηχανικών Υγιεινολόγων  
 ADN - Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών  
 ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων  
 ATE - Εκτίμηση οξείας τοξικότητας  
 BCF - Παράγοντας βιοσυγκέντρωσης  
 BEI - Βιολογικοί δείκτες έκθεσης (BEI)  
 BOD - Βιοχημική ζήτηση οξυγόνου  
 Αριθμός CAS - Αριθμός υπηρεσίας χημικών περιγραφών  
 CLP - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008  
 COD - Χημική ζήτηση οξυγόνου  
 ΕΚ - Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
 EC50 - μέση αποτελεσματική συγκέντρωση  
 ΕΟΚ - Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  
 EINECS - Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών  
 EmS-Όχι. (Πυρκαγιά) - Πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης IMDG πυρκαγιάς  
 EmS-Όχι. (Διαρροή) - Διαρροή Χρονοδιαγράμματος Έκτακτης Ανάγκης IMDG  
 ΕΕ - Ευρωπαϊκή Ένωση  
 ErC50 - EC50 όσον αφορά τον ρυθμό αύξησης της μείωσης  
 GHS - Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης 
Χημικών Προϊόντων  
 IARC - Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο  
 IATA - Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών  
 Κώδικας IBC - Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην  
 IMDG - Διεθνή θαλάσσια επικίνδυνα εμπορεύματα  
 IPRV - Ιγγαλέικο Ποβέικιο Ριβίνης Δύδης  
 IOELV - ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης  
 LC50 - μέση θανατηφόρα συγκέντρωση  
 LD50 - Μέση θανατηφόρα δόση  
 LOAEL - Το χαμηλότερο παρατηρούμενο επίπεδο ανεπιθύμητων επιπτώσεων  
 LOEC - Συγκέντρωση χαμηλής παρατηρούμενης επίδρασης  
 Log Koc - Συντελεστής διαχωρισμού οργανικού άνθρακα-εδάφους στο 
έδαφος  
 Log Kow - Συντελεστής κατανομής οκτανόλης / νερού  
 Log Pow - Ο λόγος της συγκέντρωσης ισορροπίας (C) μιας διαλελυμένης 
ουσίας σε ένα σύστημα δύο φάσεων που αποτελείται από δύο ευρέως μη 
αναμείξιμους διαλύτες, στην προκειμένη περίπτωση οκτανόλη και νερό  
 MAK - Μέγιστη συγκέντρωση στο χώρο εργασίας / μέγιστη επιτρεπτή 
συγκέντρωση  

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης  
 NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - Επίπεδο ανεπιθύμητων επιπτώσεων χωρίς παρατηρήσεις  
 NOEC - Συγκέντρωση χωρίς παρατηρήσεις  
 NRD - Νεβυρωτινάς Ριβίνης Δύδης  
 NTP - Εθνικό πρόγραμμα τοξικολογίας  
 OEL - Όρια επαγγελματικής έκθεσης  
 ΑΒΤ - Ανθεκτικός, βιοσυσσωρεύσιμος και τοξικός  
 PEL - Επιτρεπτό όριο έκθεσης  
 pH - Δυνητικό υδρογόνο  
 REACH - Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμός των χημικών 
ουσιών  
 RID - Κανονισμοί σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων  
 SADT - Θερμοκρασία αποσύνθεσης αυτοαποδοχής  
 SDS - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας  
 STEL - Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - Συγκεντρώσεις τεχνικής καθοδήγησης  
 THOD - Θεωρητική ζήτηση οξυγόνου  
 TLM - Μέσο όριο ανοχής  
 TLV - Οριακή τιμή ορίου  
 TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ριβίνη Δύδης  
 TRGS 510 - Τεχνική Ρύθμιση για το Gefahrstoffe 510 - Λειτουργία του 
Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
 TRGS 552 - Τεχνική Ρύθμιση για τη Γεωφυσική - Ν-Νιτροσαμίνη  
 TRGS 900 - Τεχνική Ρύθμιση για το Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
 TRGS 903 - Τεχνική Ρύθμιση για Γεωφυσικό 903 - Biologische Grenzwerte  
 TSCA - Νόμος για τον έλεγχο των τοξικών ουσιών  
 TWA - Μέσος σταθμισμένος χρόνος  
 VOC - πτητικές οργανικές ενώσεις  
 VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
 VLA-ED - Valor Lιmite Ambiental Exposición Diaria  
 Εκθεση VLE - Valeur Limite D '  
 Εκθεση VME - Valeur Limite De Moyenne  
 vPvB - Πολύ ανθεκτικός και πολύ βιοσυσσωρεύσιμος  
 WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας  
 WGK - Wassergefährdungsklasse  
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D2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΛΥΒΑ  
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας  
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) με την τροποποιητική του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/830 
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Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και αποσκοπούν στην περιγραφή του προϊόντος μόνο για λόγους 
υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Συνεπώς, δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως εγγύηση συγκεκριμένης ιδιότητας 
του προϊόντος.  
 
Οχι 
Ψευδής 


