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Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται 
οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. 
  
 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 
 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 
Ονομασία προΐόντος : Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment - Paint Coatings - Dry Grades  
 
Τύποι : R-706, R-900, R-902+, R-931, R-960, TS-6200, TS-6300 
 
Αριθμός καταχώρησης : 01-2119489379-17-0016 

 

 
Αριθμός ταυτοποίησης : CAS-Αριθ.  13463-67-7     EK-Αριθ.  236-675-5 
  
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 
 
Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Μέσο χρωματισμού, Χρωστική ουσία, Μόνο για βιομηχανικούς σκοπούς. 

 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 
Εταιρεία : Chemours Netherlands B.V. 
  Baanhoekweg 22 
  NL-3313 LA Dordrecht 
  Κάτω χώρες 
 
Τηλέφωνο :  +31-(0)-78-630-1011 
 
Τέλεφαξ :  +31-(0)-78-630-1181 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση :  sds-support@chemours.com 
 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 
Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +(30)-2111768478 (CHEMTREC - Συνιστώμενος) 

 : Ελληνικό Εθνικό Αριθμό Κέντρο Δηλητηριάσεων: +30 210 779-3777 
 

 
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
 
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. 
 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης 
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Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. 
 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
 

Επαφή με τη σκόνη μπορεί να προκαλέσει μηχανικό ερεθισμό ή ξηρότητα του δέρματος. 

Επαφή της σκόνης με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει μηχανικό ερεθισμό. 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του πνεύμονος. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.1. Ουσίες 

Αριθμός καταχώρησης Ταξινόμηση σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008 (CLP) 

Συγκέντρωση 
(% κατά βάρος) 

 
Titanium dioxide (CAS-Αριθ.13463-67-7) (EK-Αριθ.236-675-5)

01-2119489379-17-0016 
 
 

 >= 80 - <= 99 % 

 
3.2. Μείγματα 

    
Mη εφαρμόσιμο 

    
Τα παραπάνω προϊόντα είναι συμβατά με τις υποχρεώσεις καταχώρισης στο REACH. Οι αριθμοί καταχώρισης 
ενδέχεται να μην παρέχονται, εάν οι ουσίες εξαιρούνται, δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στο REACH ή έχουν 
καταχωριστεί σε άλλη ρυθμιστική διαδικασία (χρήση ως βιοκτόνο, προϊόντα φυτοπροστασίας) κ.λπ. 

 
 

 
ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 
Εισπνοή : Μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διαρκών 

ενδείξεων/συμπτωμάτων κάντε ιατρική εξέταση.  
   
Επαφή με το δέρμα : Πλύνετε με σαπούνι και νερό.  
   
Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε με πολύ νερό.  
   
Κατάποση : Δεν υποδεικνύεται ιδιαίτερη παρέμβαση. Εάν είναι απαραίτητο συμβουλευτείτε 

ένα γιατρό.  
   
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες  
 
Κίνδυνοι : Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός.  
   
Συμπτώματα : ερεθιστική δράση 
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4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 
Μεταχείριση : Δεν υποδεικνύεται ιδιαίτερη παρέμβαση.  
   

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

   
5.1. Πυροσβεστικά μέσα 
 
Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το 
περιβάλλον. 

 
Πυροσβεστικά μέσα που δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για λόγους ασφαλείας 

: Άγνωστοι. 

 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 
Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες : Το προΐόν δεν καίεται από μόνο του. 

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 
Προσωπικές προφυλάξεις   :  Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης.  

 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις  
 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις   

:  Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.  
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  
 
Μέθοδοι καθαρισμού   :  Συγκεντρώστε και διαθέσετε χωρίς να δημιουργήσετε σκόνη. Μετά τον 

καθαρισμό απομακρύνετε τα ίχνη με νερό.  
 
Άλλες πληροφορίες   :  Για την διάθεση των αποβλήτων βλέπε ενότητα 13.  

 
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
   
Mη εφαρμόσιμο  
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό   
 

:  Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης.  
 

Υποδείξεις προστασίας σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και 
έκρηξης   
 

:  Αυτό είναι ένα πλήρες οξειδωμένο ορυκτό προϊόν Ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
συμμετέχει στη διατήρηση μιας καύσεως ή μιας έκρηξης σκόνης.  
 

Κατηγορία έκρηξης σκόνης   
 

:  Mη εφαρμόσιμο  
 

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία   
 

:  Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, με καλό εξαερισμό.  
 

Επί πλέον πληροφορίες 
σχετικά με τις συνθήκες 
αποθήκευσης   
 

:  Μην αφήσετε το προϊόν να υγρανθεί κατά την αποθήκευση.  
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 
δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 
 
Εaν η υpο-eνόtηta eίνaι κeνή tόte οι tιµές deν ιsχύουν. 

 
Συστατικά με ελεγχόμενες παραμέτρους στον χώρο εργασίας 
Τύπος 
Είδος της εκθέσεως 

Παράμετροι 
ελέγχου 

Νέα έκδοση Κανονιστική βάση Παρατηρήσεις 

     
Titanium dioxide (CAS-Αριθ. 13463-67-7)
Μέση Χρονικά Σταθμισμένη 
Τιμή (TWA): 
Αναπνεύσιμο. 

5 mg/m3 
 

09 2001 Ελλάδα. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
(Προεδρικό διάταγμα Αρ. 90/1999, όπως 
έχει τροποποιηθεί) 

 

Μέση Χρονικά Σταθμισμένη 
Τιμή (TWA): 
Εισπνεύσιμο 

10 mg/m3 
 

09 2001 Ελλάδα. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
(Προεδρικό διάταγμα Αρ. 90/1999, όπως 
έχει τροποποιηθεί) 

 

     
Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)  
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●    Titanium dioxide : Τύπος Εφαρμογής (Χρήση): Εργαζόμενοι  
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή  
Επίδραση στην Υγεία: Χρόνιες επιδράσεις  
Τιμή: 10 mg/m3 
 

προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
 
●    Titanium dioxide : Τιμή: 0,184 mg/l 

Τμήμα: Γλυκό νερό 
 

 : Τιμή: 0,0184 mg/l 
Τμήμα: Θαλάσσιο ύδωρ 
 

 : Τιμή: 0,193 mg/l 
Τμήμα: Νερό 
 

 : Τιμή: 1000 mg/kg 
Τμήμα: Ίζημα του γλυκού νερού 
 

 : Τιμή: 100 mg/kg 
Τμήμα: Θαλάσσιο ίζημα 
 

 : Τιμή: 100 mg/kg 
Τμήμα: Εδαφος 
 

 : Τιμή: 100 mg/l 
Τμήμα: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
 
Τεχνικά προστατευτικά 
μέτρα   

:  Χρησιμοποιείτε επαρκή εξαερισμό ώστε η έκθεση των εργαζομένων να 
διατηρείται κάτω από τα συνιστώμενα όρια.  
 

Προστασία των ματιών   :  Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία  
 

Προστασία των χεριών :  

  Γάντια  
   
Προστασία του δέρματος 
και του σώματος   

:  Συνήθως δεν απαιτείται προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός.  
 

Προστατευτικά μέτρα   :  Δεν προσδιορίζονται άλλα ειδικά μέτρα.  
 

Μέτρα υγιεινής   :  Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας.  
 

Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

: Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να 
φέρετε κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος.  
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ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
   
Μορφή  : κρυσταλλικό 
   
Χρώμα : λευκό 
   
Οσμή  : άοσμο 
   
Όριο οσμής  : Mη εφαρμόσιμο 
   
pH : Mη εφαρμόσιμο 
   
Σημείο τήξεως :  1 843 °C 
   
Σημείο βρασμού :  3 000 °C  
   
Σημείο ανάφλεξης : μη αναφλέξιμο 
   
Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο)  

: Το προΐόν δεν είναι εύφλεκτο. 

   
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : Mη εφαρμόσιμο 
   
Πίεση ατμών : Mη εφαρμόσιμο 
   
Πυκνότητα : Mη εφαρμόσιμο 
   
Σχετική πυκνότητα :  3,4 - 4,3  
   
Σχετική πυκνότης σωρρού 
υλικού 

: Mη εφαρμόσιμο 

   
Υδατοδιαλυτότητα : αδιάλυτο 
   
Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Mη εφαρμόσιμο 

   
Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Mη εφαρμόσιμο 

   
Σχετική πυκνότης ατμών : Mη εφαρμόσιμο 
   
Ταχύτητα εξάτμισης : Mη εφαρμόσιμο   

 
9.2. Άλλες πληροφορίες 
 
   
Φυσικοχημικές/άλλες : Κανένα. 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον 

Κανονισμό ΕΚ Αριθ. 1907/2006 - Παράρτημα II 

 
Ti-Pure™ Titanium Dioxide Pigment - Paint Coatings - Dry Grades  

Έκδοση 6.1 (αντικαθιστά: Έκδοση 6.0)  

Ημερομηνία Αναθεώρησης 11.03.2016   Βιβλιογραφία 150000002071 

 
 

7/13 
 
 

πληροφορίες 
 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1.  Δραστικότητα :  Κατά κανόνα δεν αναμένεται καμμία. 
 
10.2.  Χημική σταθερότητα :   Σταθερό 
   
10.3. Πιθανότητα 
επικίνδυνων αντιδράσεων 

:
   

Άγνωστοι.  

   
10.4. Συνθήκες προς 
αποφυγήν 

: Άγνωστοι.  

 
10.5. Μη συμβατά υλικά :   Άγνωστοι.  

 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης 

: Mη εφαρμόσιμο 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
  
11.1.  Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
  
Οξεία τοξικότητα από του στόματος 

 

 Titanium dioxide 

 LD50 / Αρουραίος : > 5 000 mg/kg 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 425  

 
Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής 

 

 Titanium dioxide 

 LC50 / 4 h Αρουραίος : > 6,82 mg/l 
 
Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος 

 

 Titanium dioxide 

 LD50 / Κουνέλι  : > 10 000 mg/kg 
 
Ερεθισμός του δέρματος 

 

 Titanium dioxide 

 Κουνέλι  
 Ταξινόμηση: Δεν έχει ταξινομηθεί ως ερεθιστικό 
 Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός του δέρματος 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404  

 
Ερεθισμός των οφθαλμών 
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 Titanium dioxide 

 Κουνέλι  
 Ταξινόμηση: Δεν έχει ταξινομηθεί ως ερεθιστικό 
 Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός των ματιών 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405  

 
Ευαισθητοποίηση 

 

 Titanium dioxide 

 Υδρόχοιρος   
 Ταξινόμηση: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος. 
 Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματος. 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406  

 
 Ποντίκι   
 Ταξινόμηση: Δε προκαλεί αναπνευστική ευαισθητοποίηση. 
 Αποτέλεσμα: Δε προκαλεί αναπνευστική ευαισθητοποίηση. 

 
Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης 

 

 Titanium dioxide 

 Από στόματος Αρουραίος  
 NOAEL:  1 000 mg/kg 
 Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 408 
 Δεν έχουν βρεθεί δράσεις τοξικολογικής σημασίας. 

 
Αξιολόγηση της μεταλλαξιογένεσης   
  
 Δεν έχει προκαλέσει γενετικές βλάβες σε ζώα Τα πειράματα σε βακτήρια και σε καλλιέργειες κυττάρων 

θηλαστικών δεν έδειξαν μεταλλακτική επίδραση.  
 

 Titanium dioxide 

  Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν καμία μεταλλαξιογόνο δράση. Τα πειράματα σε βακτήρια και σε καλλιέργειες 
κυττάρων θηλαστικών δεν έδειξαν μεταλλακτική επίδραση.  

 
Αξιολόγηση της καρκινογένεσης 

  
 Σε ισόβιες έρευνες αρουραίοι ήταν εκτεθιμένοι για 2 έτη σε 10, 50 και 250 mg/m3 αντίστοιχα σε εισπνεόμενο 

TiO2. Παρατηρήθηκε μία ελαφρά ίνωση των πνευμόνων στις τιμές των 50 και 250 mg/m3. Σε ποσοστό 13 
τοις εκατό των αρουραίων που ήταν εκτεθιμένοι στα 250 mg/m3, διαπιστώθηκαν μικροσκοπικοί όγκοι στους 
πνεύμονες. Αυτός ο βαθμός έκθεσης προκαλεί μία υπερφόρτωση των πνευμόνων και βλάβη του μηχανισμού 
καθαρισμού των πνευμόνων σε αρουραίους. Σε συμπληρωματικές έρευνες διαπιστώθηκε, ότι οι όγκοι αυτοί 
εμφανίζονται μόνο σε περίπτωση μιας υπερφόρτωσης σωματιδίων σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο είδος 
αρουραίου και έχουν μικρή ή καμία σημασία για τον άνθρωπο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι μία έκθεση σε 
σωματίδια TiO2 είχε μία σημαντικά σοβαρότερη δράση φλεγμονής των πνευμόνων σε αρουραίους, από ότι σε 
άλλα είδη τρωκτικών. Το Φεβρουάριο 2006 ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου (IARC) αξιολόγησε εκ 
νέου το διοξείδιο του τιτανίου και το ταξινόμησε στην ομάδα 2Β "πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο". Η 
αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε ανεπαρκείς αποδείξεις για τον άνθρωπο και επαρκείς για πειραματόζωα 
σχετικά με την καρκινογόνο δράση του διοξειδίου του τιτανίου. Οι οδηγίες αξιολόγησης του IARC λαμβάνουν 
υπόψη τη δημιουργία όγκων σε 2 διαφορετικές έρευνες του αυτού είδους ζώων ως επαρκές κριτήριο για τον 
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καθορισμό ενός επαρκούς αποδεικτικού στοιχείου. Τα συμπεράσματα πολλαπλών επιδημιολογικών ερευνών 
με άνω των 20.000 εργατών στη βιομηχανία TiO2 στην Ευρώπη και ΗΠΑ, δεν υποδεικνύουν μία καρκινογόνο 
δράση της σκόνης TiO2 στον πνεύμονα του ανθρώπου. Η θνησιμότητα σε περίπτωση άλλων χρόνιων 
ασθενιών, συμπεριλαμβανομένων και των ασθενιών του αναπνευστικού συστήματος, δεν έχει συνδεθεί με μία 
έκθεση σε σκόνη TiO2. Με βάση όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα από μελέτες, οι επιστήμονες της Chemours 
συμπεραίνουν ότι το διοξείδιο του τιτανίου δεν προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα ή χρόνιες παθήσεις του 
αναπνευστικού στους ανθρώπους στις συγκεντρώσεις που απαντώνται στο χώρο εργασίας.  

 

 Titanium dioxide 

 Δεν ταξινομείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Συνολικά, τα αποδεικτικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η 
ουσία δεν είναι καρκινογόνος.  

 
Αξιολόγηση της τοξικότητας αναπαραγωγής 

 

 Titanium dioxide 

 Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα  
 
Αξιολόγηση της τερατογένεσης 
 

 Titanium dioxide 

 Δοκιμές σε ζώα δεν έδειξαν αναπτυξιακή τοξικότητα.  
 
Εμπειρίες στον άνθρωπο   
  
 Υπερβολική έκθεση μπορεί να έχει τις παρακάτω βλαβερές επιδράσεις: 

 
Εισπνοή 
Αναπνευστικό σύστημα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του πνεύμονος.  
 
Επαφή με το δέρμα 
Δέρμα: Επαφή με τη σκόνη μπορεί να προκαλέσει μηχανικό ερεθισμό ή ξηρότητα του δέρματος.  
 
Επαφή με τα μάτια 
Μάτια: Επαφή της σκόνης με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει μηχανικό ερεθισμό.  

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

 
12.1.  Τοξικότητα 
 
Τοξικότητα στα ψάρια   

 

 Titanium dioxide 

 LC50 / 96 h / Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος):  > 1 000 mg/l   
 
Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά   

 

 Titanium dioxide 

 ErC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια):  > 100 mg/l 
 Μέθοδος: βλέπε ελεύθερο κείμενο 
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 NOEC / 72 h / Algae:  5 600 mg/l 
 Μέθοδος: βλέπε ελεύθερο κείμενο 

 
Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 

 

 Titanium dioxide 

 EC50 / 48 h / Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας):  > 100 mg/l   
 Μέθοδος: OECD TG 202 

 
12.2.  Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 
 δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
12.3.  Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
 δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
12.4.  Κινητικότητα στο έδαφος 
 
 δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
12.5.  Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
  
Αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ 
 Μη καταχωρισμένη ουσία ΑΒΤ / Μη καταχωρισμένη ουσία αΑαΒ 
 
12.6.  Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 
 δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 

13.1.  Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 
Προϊόν :  Επεξεργάζεται σύμφωνα με τα τοπικά και εθνικά διατάγματα σαν απόριμμα 

ιδιαίτερης προσοχής.  
 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες των τοπικών αρχών.  

 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

ADR 
14.1.  Αριθμός ΟΗΕ: Mη εφαρμόσιμο 
14.2.  Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Mη εφαρμόσιμο 
14.3.  Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά: 
Mη εφαρμόσιμο 

14.4.  Ομάδα συσκευασίας: Mη εφαρμόσιμο 
14.5.  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: κανένα 
14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 
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Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με κανονισμούς μεταφορών. 
 
IATA_C 
14.1.  Αριθμός ΟΗΕ: Mη εφαρμόσιμο 
14.2.  Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Mη εφαρμόσιμο 
14.3.  Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά: 
Mη εφαρμόσιμο 

14.4.  Ομάδα συσκευασίας: Mη εφαρμόσιμο 
14.5.  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: κανένα 
14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 

Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με κανονισμούς μεταφορών. 
 
IMDG 
14.1.  Αριθμός ΟΗΕ: Mη εφαρμόσιμο 
14.2.  Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Mη εφαρμόσιμο 
14.3.  Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά: 
Mη εφαρμόσιμο 

14.4.  Ομάδα συσκευασίας: Mη εφαρμόσιμο 
14.5.  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: κανένα 
14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: 

Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με κανονισμούς μεταφορών. 
 
14.7.  Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC 

Mη εφαρμόσιμο 
 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 
 
Κατηγορία μόλυνσης του 
νερού (Γερμανία) 

: nwg δεν είναι επικίνδυνο για τα ύδατα 
Ιδια εκτίμηση 
 

 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας  
 
Για την ουσία αυτή έχει πραγματοποιηθεί μία Εκτίμηση Χημικής Ασφάλειας υλικού. 

 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Άλλες πληροφορίες επαγγελματική χρήση 
 
Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα 
 
ADR Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων 
ATE Εκτίμηση οξείας τοξικότητας 
CAS-Αριθ. αριθμός Υπηρεσίας Χημικών Αποσταγμάτων 
CLP Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
EbC50 Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται μείωση της βιομάζας κατά 50% 
EC50 Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση 
EN Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EPA Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος 
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ErC50 Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται αναστολή του ρυθμού ανάπτυξης κατά 50% 
EyC50 Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται αναστολή της απόδοσης κατά 50% 
IATA_C Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (Εμπορεύματα) 
κώδικα IBC Διεθνής κώδικας χημικών χύδην 
ICAO Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 
ISO Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 
IMDG Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εμπορευμάτων 
LC50 Μέση θανάσιμη συγκέντρωση 
LD50 Μέση θανάσιμη δόση 
LOEC Επίπεδο συγκέντρωσης στην οποία παρατηρούνται οι μικρότερες επιπτώσεις 
LOEL Η μικρότερη δόση με παρατηρούμενο αποτέλεσμα 
MARPOL Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία 
n.o.s. Μη προδιαγραφόμενα άλλως 
NOAEC Συγκέντρωση Μέχρι την Οποία δεν Παρατηρούνται Επιβλαβείς Επιπτώσεις 
NOAEL δόση όπου δεν παρατηρούνται επιβλαβείς δράσεις 
NOEC Συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης 
NOEL Επίπεδο μη παρατηρούμενης επίδρασης 
OECD Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
OPPTS Γραφείο πρόληψης από γεωργικά φάρμακα και τοξικές ουσίες 
PBT Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές 
STEL Οριακή τιμή μικρού χρόνου 
TWA Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA): 
vPvB πολύ Ανθεκτικές και πολύ Βιοσυσσωρεύσιμες 
 
Περιορισμοί χρήσεως  
 
Αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να προστίθενται κατευθείαν σε τρόφιμα ή φαρμακευτικά προϊόντα, και δεν συνιστώνται 
για χρήση σε ιατρικές συσκευές ή καλλυντικά. 
Μη χρησιμοποιείτε ή μεταπωλείτε υλικά της Chemours™ σε ιατρικές εφαρμογές που αφορούν σε εμφύτευση στο 
ανθρώπινο σώμα ή σε επαφή με εσωτερικά σωματικά υγρά ή ιστούς, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί με τον Πωλητή σε 
μια γραπτή συμφωνία που να καλύπτει τέτοια χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τον δικό σας αντιπρόσωπο της Chemours. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες 
 
To Ti-Pure™ και άλλα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα ή πνευματικά δικαιώματα της The Chemours 
Company TT, LLC.  
Ενημερωτική βιβλιογραφία της Chemours™ για Ti-Pure® Χρωστικές Ύλες Διοξειδίου του Τιτανίου., Παρακαλούμε να 
αναφέρεστε στην ιστοσελίδα  www.Chemours.com/Titanium_Technologies/en_US/για την πιό σύγχρονη έκδοση 
αυτού του Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας υλικού.  
 
Σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με την προηγούμενη έκδοση υπογραμμίζονται με διπλή γραμμή. 

 

 
Οι πληροφορίες σ' ατσ το δελτίο ασφάλειας αντιστοιχούν στην καλύτερη γνώση των εμπειριών πο είχαμε τον χρσνο 
της τύπωσης. Οι πληροφορίες σας δίνουν υποδείξεις για τον καλύτερο χειρισμό του προΐόντος που καταγράφεται σ' 
αυτό το δελτίο, στην διατήρηση, επεξεργασία, μεταφορά και εξουδετέρωση. Οι ανωτέρω πληροφορίες αναφέρονται 
μόνο στο ορισμένο(α) προϊόν(τα) που ονομάζεται (ονομάζονται) και δεν μεταβιβάζονται σε υλικό(ά) που σχηματίζεται 
(σχηματίζονται) με ανάμειξη ή επεξεργασία με άλλα υλικά, αν το προϊόν υποστεί μεταβολή ή οποιαδήποτε 
επεξεργασία,  εκτός και αν αυτό αναφέρεται ειδικά στο κείμενο. 
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