ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας ικανοποιεί τις απαιτήσεις:
Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1907/2006 και Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1272/2008
Ημερομηνία έκδοσης 26-Σεπ-2021

Ημερομηνία αναθεώρησης 26-Σεπ-2021

Αριθμός αναθεώρησης 5.01

Τμήμα 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌΣ ΚΩΔΙΚΌΣ ΟΥΣΊΑΣ/ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Κωδικός(οί) προϊόντος

SDS-401930 EL E BLK

Ονομασία προϊόντος

Nylon 12 CF

PN (Αριθμός προϊόντος)

355-02411

Δανία
Αρ. PR

N/A

Pure substance/mixture

Μείγμα

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

Καταναλωτική χρήση

Μη συνιστώμενες χρήσεις

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Εισαγωγέας
Stratasys EMEA Regional Office
Airport Boulevard B 120
77836 Rheinmünster, Germany
Phone: +49-7229-7772-0
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
info@Stratasys.com
Διεύθυνση email
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας
ανάγκης

+44 1235 239670 - Ευρώπη - Πολυγλωσσική απάντηση

Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κροατία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Εσθονία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα

Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (AT): +43-(0)1-406 43 43
Κέντρο Δηλητηριάσεων (BE): +32 70 245 245
Poison Center (BG): +359 (0)2 9154 233
Poison Control (CR): +385 1 2348 342
Poison Control (CS): +420 224 919 293, +420 224 915 402
Γραμμή Άμεσης Εξυπηρέτησης Ελέγχου Δηλητηριάσεων (DK): +45 82 12 12 12
Poison Control (ET): 112, 16662, +372 7943 794
Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (FI): +358 9 471 977
ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59
Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (EL): +30 210 779 3777 Τηλέφωνο Έκτακτης
Ανάγκης Κέντρο Δηλητηριάσεων Νοσ. Παίδων Αγλαΐα Κυριακού’
Poison Information Service (HU): +36 (06) 80 201-199
+353 (0)1 809 2166 – public poisons information line
Κέντρο Δηλητηριάσεων, Μιλάνο (IT): +39 02 6610 1029
State Fire and Rescue Service, phone number: 112. State Toxicology Center, Poisoning
and Drug Information Center, Hipokrāta 2, Riga, Latvia, LV-1079, phone number +371

Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λετονία
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67042473
Poison Information Office (LT): 112, +370 (8)5 236 20 52, +370 (8)6 875 33 78
National Poisons Information Center (NVIC): 030-274 8888 (Only for the purpose of
informing medical personnel in cases of acute intoxications)
Πληροφόρηση Δηλητηριάσεων (NO): + 47 22 591300
Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (PT): +351 808 250 250
Poison Information Service (SK): +421 911 166066
Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (ES): +34 91 562 04 20
112 – ask for Poisons Information
Tox Info Suisse: 145, +41 44 251 51 51

Λιθουανία
Ολλανδία
Νορβηγία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία

Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ.
1272/2008
Αυτό το μείγμα ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1272/2008 [GHS]
2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Αυτό το μείγμα ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1272/2008 [GHS]
EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Δεν χρειάζεται προστατευτικός εξοπλισμός υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή
παρουσιαστεί ερεθισμός, μπορεί να απαιτηθούν εξαερισμός και εκκένωση. Αν παράγονται μικρά σωματίδια κατά τη διάρκεια της
περαιτέρω κατεργασίας, χειρισμού ή άλλων μέσων, μπορεί να σχηματιστούν καύσιμες συγκεντρώσεις σκόνης στον αέρα. Βλ.
Τμήμα 7 για περισσότερες πληροφορίες. Βλ. Τμήμα 8 για περισσότερες πληροφορίες.

Τμήμα 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
3.1 Ουσίες
3.2 Μείγματα
Χημική ονομασία

Αρ. ΕΚ

Αρ. CAS

Index no.

% κ.β.

Carbon fiber

231-153-3

7440-44-0

-

30- 50

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον
Κανονισμό (EΚ) υπ' αριθμ.
1272/2008[CLP]
Δεν έχει ταξινομηθεί

Αριθμός καταχώρισης
REACH
Δεν διατίθενται
δεδομένα

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H και EUH: βλ. τμήμα 16

Τμήμα 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Εισπνοή

Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.

Επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε σχολαστικά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανασηκώνοντας τα κάτω
και άνω βλέφαρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα

Πλύντε το δέρμα με σαπούνι και νερό όταν έρθει σε επαφή με τηγμένα υπολείμματα.

Κατάποση

Ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε έμετο χωρίς να έχετε
συμβουλευτεί γιατρό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
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Κανένα γνωστό.

Συμπτώματα

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Σημείωση για τους γιατρούς

Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

Τμήμα 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Αφρός
Νερό
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Ξηρό χημικό μέσο
Ανθεκτικός στην αλκοόλη αφρός

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Κανένα γνωστό.

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

Κανένα γνωστό.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρη εξοπλισμό
της στολής πυρόσβεσης. Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας.
για τους πυροσβέστες

Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Προσωπικές προφυλάξεις

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα
και με τα μάτια. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Σκουπίστε για την αποφυγή
κινδύνου ολίσθησης.

Για αποκριτές επείγουσας ανάγκης Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας όπως συστήνεται στο Τμήμα 8.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην ξεπλένετε σε επιφανειακά ύδατα ή αποχετευτικά δίκτυα. Να φυλάσσεται μακριά από
πλωτές οδούς.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μέθοδοι για περιορισμό

Αποτρέψτε την περαιτέρω διαρροή ή έκχυση, εάν είναι ασφαλές.

Μέθοδοι για καθαρισμό

Μαζέψτε μηχανικά, τοποθετώντας σε κατάλληλους περιέκτες για διάθεση.

Πρόληψη δευτερογενών κινδύνων

Αποφεύγετε το σχηματισμό νέφους σκόνης. Αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης σε
κλειστούς χώρους. Μπορεί να σχηματιστούν καύσιμες συγκεντρώσεις σκόνης στον αέρα
εάν παράγονται μικρά σωματίδια κατά τη διάρκεια της περαιτέρω κατεργασίας, χειρισμού ή
άλλων μέσων. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλ. Τμήμα 8 για περισσότερες πληροφορίες. Βλ. Τμήμα 13 για περισσότερες πληροφορίες.
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Τμήμα 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Συστάσεις για ασφαλή χειρισμό

Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα
μάτια, κατά τον χειρισμό του τηγμένου νήματος. Αν παράγονται μικρά σωματίδια κατά τη
διάρκεια της περαιτέρω κατεργασίας, χειρισμού ή άλλων μέσων, μπορεί να σχηματιστούν
καύσιμες συγκεντρώσεις σκόνης στον αέρα. Χρησιμοποιήστε αναπνευστήρα.

Γενικές θεωρήσεις υγιεινής

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο, σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Συνθήκες αποθήκευσης
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων
(RMM)

Οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας
υλικού.

Τμήμα 8: EΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Όρια έκθεσης
Χημική ονομασία
Carbon fiber
7440-44-0

Αυστρία
TWA: 5 mg/m3
STEL 10 mg/m3

Παράγωγο επίπεδο χωρίς
επιπτώσεις (DNEL)

Ελβετία
-

Πολωνία
TWA: 6 mg/m3

Νορβηγία
-

Ιρλανδία
-

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς Καμία διαθέσιμη πληροφορία.
επιπτώσεις (PNEC)
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Μηχανικοί έλεγχοι

Εάν παράγεται σκόνη κατά την περαιτέρω επεξεργασία, παράσχετε απαγωγό.

Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία των ματιών/του
προσώπου

Προστατευτικά γυαλιά. Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές ασπίδες.

Προστασία δέρματος και σώματος

Αδιαπέραστος ρουχισμός.

Προστασία των αναπνευστικών
οδών

Ελαχιστοποιήστε την παραγωγή και συσσώρευση σκόνης. Φοράτε μέσα ατομικής
προστασίας της αναπνοής.

Γενικές θεωρήσεις υγιεινής

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.
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Τμήμα 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Στερεό
Φυσική κατάσταση
Μονόινο νήμα
Όψη
Καμία διαθέσιμη πληροφορία
Οσμή
Μαύρο
Χρώμα
Καμία διαθέσιμη πληροφορία
Όριο οσμής
Ιδιότητα
pH
Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως
Σημείο ζέσης / Περιοχή ζέσης
Σημείο ανάφλεξης
Ταχύτητα εξάτμισης
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)
Όριο αναφλεξιμότητας στον αέρα
Ανώτερο όριο αναφλεξιμότητας:
Χαμηλότερο όριο
αναφλεξιμότητας:
Τάση ατμών
Πυκνότητα ατμών
Σχετική πυκνότητα
Υδατοδιαλυτότητα
Διαλυτότητα (Διαλυτότητες)
Συντελεστής κατανομής
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης
Θερμοκρασία αποσύνθεσης
Κινηματικό ιξώδες
Δυναμικό ιξώδες
Εκρηκτικές ιδιότητες
Οξειδωτικές ιδιότητες
9.2. Άλλες πληροφορίες
Σημείο μαλάκυνσης
Μοριακό βάρος
Περιεχόμενο ΠΟΕ (%)
Πυκνότητα υγρού
Φαινομενική πυκνότητα
Μέγεθος σωματιδίων
Διανομή μεγέθους σωματιδίων

Τιμές
Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα
> 380 °C
Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα

Παρατηρήσεις • Μέθοδος
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό

Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα
1.07
Μη αναμίξιμο σε νερό
Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα
> 315 °C
Δεν διατίθενται δεδομένα
Δεν διατίθενται δεδομένα
Καμία διαθέσιμη πληροφορία
Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό
g/cm3
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό
Κανένα γνωστό

Καμία διαθέσιμη πληροφορία
Καμία διαθέσιμη πληροφορία
αμελητέο
Καμία διαθέσιμη πληροφορία
Καμία διαθέσιμη πληροφορία
Καμία διαθέσιμη πληροφορία
Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Τμήμα 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.1. Δραστικότητα
Δραστικότητα

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

10.2. Χημική σταθερότητα
Σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

Δεδομένα έκρηξης
Ευαισθησία σε μηχανική κρούση Καμία.
Ευαισθησία σε ηλεκτροστατική Καμία.
εκκένωση
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Πιθανότητα επικίνδυνων

Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.
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αντιδράσεων
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Υπερβολική θερμότητα. Για να αποφύγετε τη θερμική αποσύνθεση, μην υπερθερμαίνετε.

Συνθήκες προς αποφυγήν
10.5. Μη συμβατά υλικά

Παράγοντας οξείδωσης. Ισχυρές βάσεις.

Μη συμβατά υλικά

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Η καύση παράγει αποκρουστικές και τοξικές αναθυμιάσεις. Μονοξείδιο του άνθρακα.
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Αλδεΰδες.

Τμήμα 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης
Πληροφορίες προϊόντος
.
Εισπνοή

Δεν διατίθενται ειδικά δεδομένα δοκιμών για την ουσία ή το μείγμα.

Επαφή με τα μάτια

Δεν διατίθενται ειδικά δεδομένα δοκιμών για την ουσία ή το μείγμα.

Επαφή με το δέρμα

Δεν διατίθενται ειδικά δεδομένα δοκιμών για την ουσία ή το μείγμα.

Κατάποση

Δεν διατίθενται ειδικά δεδομένα δοκιμών για την ουσία ή το μείγμα.

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές
επιπτώσεις
Συμπτώματα

Κανένα γνωστό.

Αριθμητικά μέτρα τοξικότητας
Οξεία τοξικότητα
Οι ακόλουθες τιμές υπολογίζονται με βάση το κεφάλαιο 3.1 του εγγράφου GHS

Πληροφορίες σχετικά με το
συστατικό
Χημική ονομασία
Carbon fiber

LD50 από το στόμα
> 10000 mg/kg
> 10000 mg/kg ( Rat )

Δερματική LD50
-

Εισπνοή LC50
-

Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις, καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση
Διάβρωση και ερεθισμός του
δέρματος

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμόςΚαμία διαθέσιμη πληροφορία.
των οφθαλμών
Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή
ευαισθητοποίηση του δέρματος

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.
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Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών
κυττάρων

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Καρκινογένεση

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
STOT - εφάπαξ έκθεση

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.
Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

STOT - επανειλημμένη έκθεση

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Κίνδυνος αναρρόφησης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Τμήμα 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12.1. Τοξικότητα
Οικοτοξικότητα
Περιέχει 0 % συστατικών με άγνωστους κίνδυνους στο υδατικό περιβάλλον.

Άγνωστη υδάτινη τοξικότητα

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
Κανένα γνωστό.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα
αποικοδόμησης
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Κανένα γνωστό.

Βιοσυσσώρευση
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Αξιολόγηση ΑΒΤ και αΑαΒ
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Τμήμα 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Απόβλητα από
κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα
προϊόντα

Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς. Απορρίψτε τα απόβλητα
σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Μολυσμένη συσκευασία

Μην επαναχρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία.

Κωδικοί αποβλήτων /
προσδιορισμοί αποβλήτων
σύμφωνα με τον EWC / AVV

07 02 99.
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Τμήμα 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
IMDG
14.1 Αριθμός UN και Αριθμός
Ταυτότητας
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
μεταφορά
14.4 Ομάδα συσκευασίας
14.5 Θαλάσσιος ρύπος
14.6 Ειδικές διατάξεις
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με
το παράρτημα II της σύμβασης
MARPOL 73/78 και του Κώδικα IBC
RID
14.1 Αριθμός UN και Αριθμός
Ταυτότητας
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
μεταφορά
14.4 Ομάδα συσκευασίας
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
14.6 Ειδικές διατάξεις
ADR
14.1 Αριθμός UN και Αριθμός
Ταυτότητας
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
μεταφορά
14.4 Ομάδα συσκευασίας
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
14.6 Ειδικές διατάξεις
IATA
14.1 Αριθμός UN και Αριθμός
Ταυτότητας
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη
μεταφορά
14.4 Ομάδα συσκευασίας
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
14.6 Ειδικές διατάξεις

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν εφαρμόζεται
Καμία
Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν εφαρμόζεται
Καμία
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν εφαρμόζεται
Καμία
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά
Δεν εφαρμόζεται
Καμία

Τμήμα 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
Εθνικοί κανονισμοί
Γερμανία
Τάξη επικινδυνότητας νερού
(WGK)

Δεν είναι επικίνδυνο
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/EC σχετικά με την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων από κίνδυνους
που σχετίζονται με χημικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας
Εξουσιοδοτήσεις ή/και περιορισμοί στη χρήση:
Το προϊόν αυτό περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που υπόκεινται περιορισμό (Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1907/2006 (REACH),
Άρθρο XVII)
Χημική ονομασία
Περιορισμένη ουσία σύμφωνα με το
Ουσία που υπόκεινται σε
REACH Παράρτημα XVII
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το
REACH Παράρτημα XIV
Carbon fiber - 7440-44-0
75.
Ιδιόκτητο 75.
Έμμονοι οργανικοί ρύποι
Δεν εφαρμόζεται

Κανονισμός (ΕΚ) 1005/2009 για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS) Δεν εφαρμόζεται
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Έκθεση χημικής ασφάλειας

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Τμήμα 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λέξεις κλειδιά ή λεζάντες για τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων
ασφαλείας
Υπόμνημα
SVHC: Ουσίες για τις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για εξουσιοδότηση:
Υπόμνημα Τμήμα 8: EΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
TWA
TWA (χρονοσταθμισμένος μέσος όρος)
STEL
Ανώτατο όριο
Μέγιστη οριακή τιμή
*
Διαδικασία ταξινόμησης
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) υπ' αριθμ.
1272/2008[CLP]
Οξεία τοξικότητα από το στόμα
Οξεία δερματική τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα εισπνοής - αέριο
Acute inhalation toxicity - Vapor
Οξεία τοξικότητα εισπνοής - σκόνη/σταγονίδια
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού
Ευαισθητοποίηση του δέρματος
Μεταλλαξιγένεση
Καρκινογένεση
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
STOT - εφάπαξ έκθεση
STOT - επανειλημμένη έκθεση
Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον
Χρόνια υδάτινη τοξικότητα

STEL (Όριο βραχυχρόνιας έκθεσης)
Προσδιορισμός δέρματος

Χρησιμοποιούμενη μέθοδος
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
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Τοξικότητα αναρρόφησης
Όζον
Ημερομηνία αναθεώρησης

Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
26-Σεπ-2021

Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1907/2006
Αποποίηση ευθυνών
Αποποίηση ευθυνώνΟι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας προέρχονται από μια
πηγή τρίτου προσώπου. Ενώ πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές την ημερομηνία της δημοσίευσής τους, δεν
παρέχουμε καμία εκπροσώπευση ή εγγύηση σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών ούτε σχετικά
με την ποιότητα ή τις προδιαγραφές οποιουδήποτε υλικού, ουσίας ή μείγματος που αναφέρεται στο παρόν (συλλογικά,
«Υλικά»). Οι πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό,
χρήση, κατανάλωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, απόρριψη και απελευθέρωση των Υλικών. Οι πληροφορίες
μπορεί να μην επαρκούν για τέτοιους σκοπούς και ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασιστεί στις πληροφορίες που
παρέχονται. Οι πληροφορίες μπορεί να μην ισχύουν για Υλικά που συνδυάζονται με οποιαδήποτε υλικά ή με
οποιαδήποτε διεργασία διαφορετική από αυτή που εκφράζεται στο παρόν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε
είδος υπευθυνότητας συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, ζημιές, απώλειες ή έξοδα, που προκύπτουν ή είναι
αποτέλεσμα οποιασδήποτε στήριξης στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας.
© 2017-2021 Stratasys Ltd. Χορηγείται άδεια για την παραγωγή απεριόριστων αντιγράφων σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή
μόνο για εσωτερική χρήση."Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας ή τμήματα αυτών απαγορεύεται να δημοσίευσε, να
αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί ή να διανεμηθεί σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Stratasys
Ltd.".
Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας
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