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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Flockungsmittel Sedi Flock 310

Eμπορικη oνομασία
BO 50028311, 100 g
BO 50028316, 10 kg
BO 50028317, 25 kg
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Εταιρεία:
BOHLE AG
Οδός:
Dieselstr. 10
Τόπος:
D-42781 Haan

Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Αρμόδιος:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Κεντρική ιστοσελίδα:
Τομέας χορήγησης
πληροφοριών:
1.4. Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης:

Τέλεφαξ: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle.com
Chemie

Τηλέφωνο: +49 2129 5568-276

Το νούμερο αυτό απαντά μόνο σε έργασιμες ώρες. +49 2129 5568-276

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Αυτό το μείγμα δε θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.
2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Συμπληρωματικές υποδείξεις
Το προΐόν δεν υποχρεούται να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με της ΕΟΚ ή των αντίστοιχων εθνικών νόμων.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγματα
Χημική ονομασία της ουσίας
BENTONITE

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Εισπνοή
Μεταφέρεται στον φρέσκο αέρα.
Επαφή δέρματος
Πλύνετε με σαπούνι και νερό.
Επαφή στα μάτια
Ξεπλύνετε προσεκτικά με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα.
Κατάποση
Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα
Άμμος, Πυροσβεστική σκόνη, Αφρός, Πίδακας νερού
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Συνήθη μέτρα σε περίπτωση ανάφλεξης χημικών ουσιών.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Παίρνετε δίχως σκόνη και αποθηκεύεται σαν απόριμμα σπιτιού. Χρησιμοποιείστε βιομηχανικό απορροφητήρα
για την απορρόφηση.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Πρέπει να προσεχθεί ο εξαερισμός και η απορρόφηση στις μηχανές
επεξεργασίας και στους χώρους, όπου είναι δυνατή η ανάπτυξη σκόνης. Μην αναπνέετε ατμούς/σκόνη.
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της
εργασίας με το προϊόν.
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και με καλό εξαερισμό τόπο.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Μέτρα υγιεινής
Διατηρείται μακρυά από μέσα διατροφής, ποτά και ζωοτροφές. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και κατά το
τέλος της εργασίας. Κατά την χρησιμοποίηση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
Προστασία των ματιών/του προσώπου
Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία σύμφωνα με ΕΝ166
Προστασία των χεριών
Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των οδηγιών
της ΕΕ 89/686/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτή.
Αναπνευστική προστασία

Συσκευή φιλτραρίσματος σωματιδίων (EN 143) Συνιστώμενος τύπος φύλτρου: P2

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

Φυσική κατάσταση:
Χρώμα:
Οσμή:

σκόνη
μπεζ
κανένας

Τιμή pH:
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00

ca. 8
GR - EL
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Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης
Σημείο τήξεως:

Σελίδα 3 από 4

>1000 °C

Πυκνότητα (σε 20 °C):

ca. 2,6 g/cm³

Υδατοδιαλυτότητα:

αδιάλυτο

Περιεχόμενος διαλύτης:

0%

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Άγνωστοι.
10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Άγνωστοι.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Προστετέψτε από την υγρασία.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Πρακτική εμπειρία
Περαιτέρω παρατηρήσεις
Σκόνη του προΐόντος μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, το δέρμα και τα αναπνευστικά όργανα.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
Άλλα στοιχεία
Κατά την υποδειγματική χρησιμοποίηση δεν είναι γνωστοί ούτε αναμένονται κίνδυνοι του περιβάλλοντος.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Επεξεργασία αποβλήτων
Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες.
Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά
Μή μολυσμένες και άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Χειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες
όπως το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Άλλα στοιχεία
Μη επικίνδυνο υλικό όσον αφορά τους κωδικούς ADR/RID, ADNR, IMDG και IATA-DGR

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE

2010/75/EE (VOC):

0%

Εθνικοί κανονισμοί

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Άλλα στοιχεία
Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούνεντούτοις εγγύηση για
τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος.
Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και τις
υπάρχουσες διατάξεις.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία
στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00

GR - EL

Ημερομηνία έκδοσης: 20.08.2019

