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Έκδοση : 2.25
Αναθεώρηση: 14.9.2018
Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 13.4.2018

ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Finntalc Powder and Granulates

Αρ. εγγραφής REACH:  Εξαιρείται, σύμφωνα με το Παράρτημα V.7 

Εμπορικές επωνυμίες:  

Finntalc C10 Finntalc M04SL Finntalc M15C Finntalc M40 Finntalc P12

Finntalc C15 Finntalc M04SLC Finntalc M15E Finntalc M40E Finntalc P15

Finntalc C15B Finntalc M05NC Finntalc M15SL Finntalc M40H Finntalc P60

Finntalc D10E Finntalc M05N Finntalc M18 Finntalc M40SL Finntalc P60SL

Finntalc D30E Finntalc M05SL Finntalc M20SL Finntalc M50 Finntalc P60SE

Finntalc F08 Finntalc M05SLC Finntalc M20SLE Finntalc M50H Finntalc P60SLX

Finntalc F12 Finntalc M08SL Finntalc M30 Finntalc M50SL Finntalc P60PS

Finntalc F15 Finntalc M10E Finntalc M30E Finntalc M65 Finntalc M20SL Ceram

Finntalc F40 Finntalc M10EC Finntalc M30H Finntalc M80 Finntalc Ceram 35

Finntalc M03 Finntalc M10SLE Finntalc M30SL Finntalc P05 Finntalc Ceram 45

Finntalc M03B Finntalc M12 Finntalc M30F Finntalc P10 Finntalc Ceram 55

Finntalc M03C Finntalc M15 Finntalc M35 Finntalc P11 Finntalc A1

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως βοηθητική ουσία κατά την  παραγωγική διαδικασία στις βιομηχανία χάρτου, 
χρωμάτων, κεραμικών και πλαστικών 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Επωνυμία εταιρείας: Mondo Minerals B.V. Mondo Minerals B.V.

Branch Finland

Διεύθυνση: P.O. BOX 603 Kajuitweg 8

87101 Kajaani, Finland 1041 AR Amsterdam

Αρ. τηλεφώνου: +358 (0)1056 211 +31 (0)20 448 7448

Αρ. φαξ: +358 (0)10562 1304 +31 (0)20 448 7437

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου υπευθύνου SDS:  

info@mondominerals.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Αρ. τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: +31 (0)20 448 7448

Διαθέσιμος εκτός ωρών γραφείου?  Ναι   Όχι 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Αυτό το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως επικίνδυνο, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό EΚ 
1272/2008. Ο χειρισμός αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται με προσοχή, για να αποφευχθεί η 
δημιουργία σκόνης.

Κανονισμός ΕΚ 1272/2008:  Χωρίς ταξινόμηση.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Στοιχείο επισήμανσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 

Εικονόγραμμα: κανένα

Προειδοποιητική Λέξη: κανένα 

Δήλωση επικινδυνότητας: κανένα 

Δηλώσεις προφυλάξεων: κανένα

2.2 Άλλοι κίνδυνοι
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Αυτό το προϊόν αυτό είναι μια ανοργανική ουσία και δεν πληροί τις προδιαγραφές PBT ή vPvB, σύμφωνα 
με το Παράρτημα XIII του REACH.

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

3.1 Κύριο συστατικό

Finntalc Powder and Granulates είναι μια φυσική ένωση από τάλκη, χλωρίτη, δολομίτη και μαγνησίτη. 

Βασικά συστατικά
Name CAS EINECS %wt/wt Ταξινόμηση ΕΚ (1272/2008):

Talc 14807-96-6 238-877-9 >96 Χωρίς ταξινόμηση 

Χλωρίτης 1318-59-8 215-285-9

}0-4

Χωρίς ταξινόμηση 

Δολομίτης 16389-88-1 240-440-2 Χωρίς ταξινόμηση

Μαγνησίτης 13717-00-5 - Χωρίς ταξινόμηση

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ανιχνεύσιμες ποσότητες ινών αμιάντου όπως καθορίζονται απο το US 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) και την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/148/EC όταν 
αναλύεται με τις συμβατικές μεθόδους. Αυτή η δήλωση έχει επιβεβαιωθεί  από πιστοποιημένα ανεξάρτητα 
εργαστήρια.   

Για χρήση σε τρόφιμα, φάρμακα και καλλυντικά, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 

3.2 Προσμίξεις

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει τυχόν ταξινομημένες προσμίξεις. 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονες ποσότητες νερού και αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα εάν ο ερεθισμός επιμείνει. 

Εισπνοή: Δεν απαιτούνται πρώτες βοήθειες. Βγάλτε το θύμα στον 
καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση 
που θα δημιουργηθούν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. 

Κατάποση: Δεν απαιτείται η παροχή πρώτων βοηθειών.  

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 

Τα συμπτώματα ακούσιας έκθεσης σε υψηλή ποσότητα δεν είναι συγκεκριμένα και είναι παρόμοια με εκείνα 
της υπερβολικής εισπνοής οποιουδήποτε τύπου σκόνης, χωρίς τοξική δράση. Στα συμπτώματα αυτά 
συγκαταλέγονται βήχας, απόπτυση, φτάρνισμα και δύσπνοια, λόγω ερεθισμού της ανώτερης αναπνευστικής 
οδού. 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες. 

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέτρο πυρόσβεσης.  

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο ούτε εκρηκτικό. Δεν γίνεται επικίνδυνη θερμική αποσύνθεση. 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Δεν απαιτείται ειδική προστασία για την πυρόσβεση. Χρησιμοποιήστε κάποιον παράγοντα πυρόσβεσης 
κατάλληλο για πλευρική προσβολή πυρκαγιάς. 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγετε τη δημιουργία αερομεταφερόμενης σκόνης. Εάν πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη, επιβάλλεται η 
χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας που να πληροί τους εθνικούς κανονισμούς. 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. 

Περιορίστε την έκχυση και καθαρίστε όπως υποδεικνύεται παρακάτω. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Ο καθαρισμός του ξηρού προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με φτυάρι ή ηλεκτρική σκούπα, ενώ η διαδικασία 
αυτή επιβάλλει τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας που να πληροί τους εθνικούς κανονισμούς. Δεν 
ενδείκνυται η πλύση του δαπέδου με νερό, καθώς θα αυξηθεί η ολισθηρότητά του. Ωστόσο, εάν ο τάλκης 
είναι ήδη υγρός και, μόνο σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει σχολαστική έκπλυση του δαπέδου με 
νερό, για να εξαλειφθεί η ολισθηρότητά του. 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Βλ. τμήματα 8 και 13. 
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ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε τη δημιουργία αερομεταφερόμενης σκόνης. Φροντίστε να εγκατασταθούν συστήματα εξαερισμού 
με απαγωγή στους χώρους όπου δημιουργείται αερομεταφερόμενη σκόνη. Σε περίπτωση που ο εξαερισμός 
είναι ανεπαρκής, να φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Να 
μεταχειρίζεστε τα συσκευασμένα προϊόντα με προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία διάρρηξη. Εάν 
χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με τις τεχνικές ασφαλούς χειρισμού, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή 
ελέγξτε τον Οδηγό Καλών Πρακτικών που αναφέρεται στην ενότητα 16. 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Τεχνικά μέτρα/Προφυλάξεις: Να διατηρείτε το προϊόν στεγνό και σε κλειστούς περιέκτες. 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένες τεχνικές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή 
ελέγξτε τον Οδηγό Καλών Πρακτικών που αναφέρεται στην ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Να τηρείτε τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά με το χώρο εργασίας για όλους τους τύπους αερόφερτης σκόνης 
(συνολική σκόνη). Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης: βλ. κεφάλαιο 15.1.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Περιορίστε στο ελάχιστο τη δημιουργία αερομεταφερόμενης σκόνης. Να χρησιμοποιείτε κλειστούς χώρους 
επεξεργασίας, συστήματα τοπικού εξαερισμού με απαγωγή ή άλλους μηχανικούς τρόπους ελέγχου, 
προκειμένου τα επίπεδα αερομεταφερόμενης σκόνης να διατηρούνται χαμηλότερα από τα κατώτερα όρια 
έκθεσης. Εάν οι χειρισμοί του χρήστη δημιουργούν σκόνη, αναθυμιάσεις ή νέφος χρησιμοποιήστε σύστημα 
εξαερισμού, προκειμένου το επίπεδο έκθεσης στα αερομεταφερόμενα σωματίδια να διατηρηθεί χαμηλότερο 
από το όριο. Να λαμβάνετε οργανωτικά μέτρα, π.χ. απομονώνοντας το προσωπικό από τους χώρους με 
σκόνη. Να αφαιρείτε και να πλένετε τον λερωμένο ρουχισμό. 

8.2.2 Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Προστασία των ματιών/του προσώπου: Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας σκόνης που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μηχανικό ερεθισμό των ματιών. 

Προστασία του δέρματος: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για τα χέρια, βλ. 
παρακάτω.  

Προστασία των χεριών: Η χρήση προστατευτικών γαντιών δεν είναι απαραίτητη αλλά 
συνιστάται στα άτομα που είναι επιρρεπή σε ερεθισμούς και 
ξηρότητα της επιδερμίδας. 

Προστασία των αναπνευστικών οδών: Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης σε συγκεντρώσεις 
αερομεταφερόμενης σκόνης, να φοράτε εξοπλισμό 
προστασίας του αναπνευστικού που να πληροί τις απαιτήσεις 
της ευρωπαϊκής ή της εθνικής νομοθεσίας. 

8.2.3 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Να αποφεύγεται η διασπορά μέσω του ανέμου. 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη : στερεό 

Χρώμα Πούδρα λευκή, υπόλευκη έως ανοιχτού γκρίζου χρώματος. 

Οσμή: άοσμο 

Όριο οσμής: Μη σχετικό 

pH: 2,75 g/cm3 (Η τιμή του pH θα πρέπει να μετράται, 
γενικά, σε υδατικό εναιώρημα 10% κατά βάρος) 

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως: > 1300 °C

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Μη εύφλεκτο  

Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας: 

Μη εκρηκτικό. Δεν ισχύουν τα όρια   

Σχετική πυκνότητα >96

Διαλυτότητα (διαλυτότητες): 

Υδατοδιαλυτότητα: αμελητέο 

Διαλυτότητα σε υδροφθορικό οξύ: Ναι 
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Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: να συμπληρωθεί 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Μη σχετικό 

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: > 1000 °C

Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη εκρηκτικό.  

Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη οξειδωτικό 

9.2 Άλλες πληροφορίες

Δεν άλλες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

10.1 Δραστικότητα

Αδρανές, μη αντιδραστικό. 

10.2 Χημική σταθερότητα

Χημικώς σταθερό. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν έχει επικίνδυνες αντιδράσεις. 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη σχετικό 

10.5 Μη συμβατά υλικά

Άγνωστο. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μη σχετικό. 

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Πληροφορίες σχετικά με την πιθανή οδό της έκθεσης:

Η κυριότερη οδός έκθεσης είναι η εισπνοή. Η επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη έκθεση σε μεγάλη 
ποσότητα σκόνης τάλκη ενδέχεται να προκαλέσει ήπια πνευμονοκονίωση. Αυτή προκαλείται από υπερβολική 
έκθεση των πνευμόνων, μιας μη συγκεκριμένης σωματιδιακής δράσης, παρά από μια συγκεκριμένη εγγενή, 
ινογόνο δράση του τάλκη. 

Οξεία τοξικότητα: Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών : Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων: Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Καρκινογένεση: Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το συγκεκριμένο προϊόν. 

STOT-εφάπαξ έκθεση: Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση: Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Τοξικότητα αναρρόφησης: Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1 Τοξικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το συγκεκριμένο προϊόν. 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες, γνωστές ανεπιθύμητες επιδράσεις 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το συγκεκριμένο προϊόν. 

Το προϊόν είναι ανόργανη ουσία και, επομένως, δεν θεωρείται βιοδιασπώμενο. 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Μη σχετικό. 
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12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Αμελητέο. 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Μη σχετικό. 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες, γνωστές ανεπιθύμητες επιδράσεις.  

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα από κατάλοιπα/μη χρησιμοποιημένα προϊόντα: 

Όπου είναι δυνατόν, η ανακύκλωση προτιμάται από την 
απόρριψη. Μπορεί να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. 

Συσκευασία: Η δημιουργία σκόνης από κατάλοιπα στη συσκευασία θα πρέπει 
να αποφεύγεται και να εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία στο 
χώρο εργασίας.  

Να αποθηκεύετε τα μη χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε 
κλειστούς περιέκτες. 

Η επαναχρησιμοποίηση συσκευών δεν συνιστάται. Η 
ανακύκλωση και η απόρριψη υλικών συσκευασίας θα πρέπει να 
εκτελείται από εξουσιοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης 
αποβλήτων. 

Η ανακύκλωση και η απόρριψη συσκευασιών θα πρέπει να 
εκτελείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

Μη σχετικό. 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗE

Μη σχετικό 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR: Μη ταξινομημένο. 

IMDG: Μη ταξινομημένο. 

ICAO/IATA: Μη ταξινομημένο. 

RID: Μη ταξινομημένο. 

14.4 Ομάδα συσκευασίας

Μη σχετικό. 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Μη σχετικό. 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις. 

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

Μη σχετικό. 

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

εθνική νομοθεσία/απαιτήσεις:

Όρια επαγγελματικής έκθεσης για τάλκη: Αυστρία 5 mζ/m³, Βέλγιο 2 mζ/m³, Βουλγαρία 3 mζ/m³, 
Δημοκρατία της Τσεχίας 2 mζ/m³, Δανία 5 mζ/m³, Φινλανδία 2 mζ/m³, Γαλλία 5 mζ/m³, Γερμανία 2 mζ/m³, 
Ελλάδα 2 mζ/m³, Ουγγαρία 2 mζ/m³, Ιρλανδία 0,8 mζ/m³, Ιταλία 2 mζ/m³, Λιθουανία 1 mζ/m³, 
Λουξεμβούργο 2 mζ/m³, Ολλανδία 0,25 mζ/m³, Νορβηγία 2 mζ/m³, Πολωνία 1 mζ/m³, Πορτογαλία 2 mζ/m³, 
Ρουμανία 2 mζ/m³, Σλοβακία 2 mζ/m³, Σλοβενία 2 mζ/m³, Ισπανία 2 mζ/m³, Σουηδία 1 mζ/m³, Ελβετία 2 
mζ/m³, Ηνωμένο Βασίλειο 1 mζ/m³  

Διεθνής νομοθεσία/απαιτήσεις:

Industrial Safety and Health Law: Αυτό το προϊόν δεν περιέχει επιβλαβείς ή ελεγχόμενες επικίνδυνες 
ουσίες, στο πλαίσιο του ISHL.  

Toxic Chemical Control Act: Αυτό το προϊόν δεν περιέχει χημικές ουσίες που κατατάσσονται ως τοξικές, 
παρακολουθούμενες, απαγορευμένες ή αποκλεισμένες στο πλαίσιο του TCCA. 
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Dangerous Substance Management Law: Αυτό το προϊόν δεν περιέχει χημικές ουσίες που απαγορεύονται 
στο πλαίσιο του DSML. 

Waste Management Law: Διασφαλίστε την απόρριψη σύμφωνα με τα πρότυπα επεξεργασίας αποβλήτων 
που αναφέρονται στο Waste Management Law. 

Άλλοι κανονισμοί που βασίζονται στην εθνική ή την ξένη νομοθεσία: 

Τα παρακάτω φύλλα απογραφής έχουν διερευνηθεί ως προς το δημοσιευμένο τμήμα των καταλόγων: 

Ορυκτό CAS
EINECS

(EU)
AICS

(Αυστραλία)

CEPA
(DSL/
NDSL)

(Καναδάς)

KECI
Αρ. 

κορεατικής 
εφημερίδας.

(Κορέα) 

ENCS/
ISHL/ MITI
(Ιαπωνία)

IECSC
(Κίνα) 

PICCS
(Φιλιππίνες) 

TSCA
(USA)

SWISS
ID No.

(Ελβετία) 

NZIoC
(Νέα 

Ζηλανδία) 

Τάλκης 14807-96-6 238-877-9 Ναι Ναι (DSL) KE-32773 Ναι  Ναι Ναι Ναι G-6939 Ναι 

Χλωρίτης 1318-59-8 215-285-9 Όχι Ναι  (DSL) KE-05489 Ναι  Ναι Ναι Ναι  Όχι Ναι 

Δολομίτης 16389-88-1 240-440-2 Ναι Ναι (DSL) KE-13036 Ναι  Ναι Ναι Ναι G-8431 Ναι 

Μαγνησίτης 546-93-0 208-915-9 Ναι Ναι (DSL) KE-22686 Ναι Ναι Ναι Ναι G-7477 Ναι 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Εξαιρείται από την Εγγραφή REACH, σύμφωνα με το Παράρτημα V.7. 

ΤΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

16.1 Υπόδειξη των αλλαγών που έγιναν στην προηγούμενη έκδοση του SDS.

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 13.4.2018

Λεπτομέρειες αναθεώρησης: 

+ Finntalc M20SL Ceram
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Υλικά τρίτων προμηθευτών

Αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού συμπληρώνει τα φύλλα τεχνικών δεδομένων, αλλά δεν τα 
αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην τρέχουσα γνώση του προϊόντος την ημερομηνία 
που υποδεικνύεται. Οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη. Οι χρήστες θα πρέπει να προειδοποιούνται 
για τους κινδύνους που ενέχονται στη χρήση του προϊόντος για διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους για 
τους οποίους έχει αναπτυχθεί και ειδικότερα για χρήσεις για τις οποίες δεν έχουμε τα τυπικά προσόντα να 
παρέχουμε συμβουλές. 

Αυτές οι κανονιστικές οδηγίες παρέχονται με σκοπό να βοηθηθούν οι χρήστες να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Αυτός ο κατάλογος δεν θα πρέπει να θεωρείται 
εξαντλητικός και δεν εξαιρεί τους χρήστες από τη διασφάλιση ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν 
οποιεσδήποτε περαιτέρω οδηγίες, εκτός από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με την κατοχή και 
τη διαχείριση προϊόντος για το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. 


