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1. Ταυτότητα Ουσίας/Μίγµατος 
 
1.1 Ονοµασία προϊόντος 
UZIN SOL K 205 Κόλλα επαφής  
 
1.2 Προµηθευτής 
ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. 
“UZIN Hellas” 
14o Χλµ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας 
570 11 Ν.Αγχίαλος, Θεσσαλονίκη 
+302310722991-2 fax +302310722571 
 
Τηλέφωνα Επείγουσας Ανάγκης 
 
Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 210/7793777 
 
 
2.  Πληροφορίες για τα συστατικά 
 
Χηµική Περιγραφή 
 
Παρασκεύασµα κόλλας µε βάση πολυχλωροπρένιο, και εύφλεκτους οργανικούς διαλύτες. 
 

Χηµική Ονοµασία % κ.β. Νο-CAS EINECS-No Kλάση Επικινδυνότητας 

Οξικός αιθυλεστέρας 5-10 141-78-6 205-500-4 F, Xi 
R11, 36, 66, 67 

Τολουόλη 15-20 108-88-3 203-625-9 F, Xn 
R11,20 

Εξάνιο 25-35 110-54-3 203-777-6 F, Xn, N 
R11-38-48/20-51/53-62-65-67 

Ακετόνη 10-20 67-64-1 606-001-00-8 F 
R11,16,18, 44 

Τριχλωραιθυλένιο 5-10 79-01-6 201-167-4 Xn, N 
R40 

 
 
3.  Ε π ι σ ή µ α ν σ η   Κ ι ν δ ύ ν ω ν 
 
Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα ισχύουσες πληροφορίες, το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει σε ικανή συγκέντρωση 
επικίνδυνες ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται από την οδηγία της Ε.Ε. που αφορά την ταξινόµηση και επισήµανσή 
τους.  
F   Πολύ εύφλεκτο 
Xi  Ερεθιστικό 
Ν   Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
 
Ειδικές φράσεις ασφαλείας: 
  
R 11 Πολύ εύφλεκτο 
R 18 Κατά τη διάρκεια χρήσης µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µίγµατα αέρα-ατµών. 
R 20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται 
R 66 Επαναλαµβανόµενη έκθεση στο προϊόν µπορεί να προκαλέσει ξηροδερµία ή λύση δερµατικών 

ιστών 
R 67 Ατµοί µπορεί να προκαλέσουν νύστα και ζαλάδα  
 
 
4.  Π ρ ώ τ ε ς   Β ο ή θ ε  ι ε ς 
 
Εισπνοή  Χρησιµοποιείτε το παρασκεύασµα σε καλά αεριζόµενους χώρους.  
∆έρµα Ερεθίζει το δέρµα η επαφή µε το παρασκεύασµα. Μετά από επαφή µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε 

νερό και σαπούνι.  
Μάτια Μετά από επαφή µε τα µάτια, πλυθείτε αµέσως  µε άφθονο νερό για  αρκετό χρόνο περίπου 15 

λεπτά, προσπαθώντας να τα διατηρήσετε ανοιχτά. Αν ο ερεθισµός δεν υποχωρήσει ζητήστε ιατρική 
συµβουλή.  

Κατάποση ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. Μη χορηγήσετε τίποτε στοµατικά. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
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5.  Μ έ τ ρ α   Π υ ρ ό σ β ε σ η ς  
 
Κατάλληλη πυρόσβεση ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

Πυροσβεστήρας ξηρής κόνεως 
Αφρός 
Χώµα /Άµµος 
Υδατικό νέφος 

Ακατάλληλη Πυρόσβεση Πίδακας νερού 
 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς µπορεί να εκλυθεί ελεύθερο HCl.  
 
 
6.  Αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 
Μέθοδος Καθαρισµού 
 
Σκουπίστε το προϊόν. Ξύστε τα υπολείµµατα µε άµµο ή χώµα και αποµακρύνετε τα. Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Μην 
πετάτε τα κενά δοχεία. 
 
 
 
7.  Χ ε ι ρ ι σ µ ό ς  & Αποθήκευση 
 
 
7.1 Χειρισµός  
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, γάντια (βουτύλ-/νιτρίλ καουτσούκ) και γυαλιά/µάσκα. Αερίζετε καλά το 
χώρο εργασίας. Αποµακρύνετε το από κάθε πηγή ανάφλεξης- µην καπνίζετε. 
7.2 Αποθήκευση  
Αποθηκεύστε το προϊόν καλά κλεισµένο στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό χώρο. Κρατήστε το µακριά από 
τρόφιµα ή άλλα καταναλωτικά προϊόντα. 
 
 
 
8. Έλεγχος έκθεσης στο προϊόν 
 
Συστατικά µε περιοριστικές τιµές έκθεσης επαγγελµατικών συνθηκών :   
 

Χηµική Ονοµασία % κ.β. Νο-CAS EINECS-No OEL (ppm) 
Οξικός αιθυλεστέρας 1-5 141-78-6 205-500-4 400 
Τολουόλη 15-20 108-88-3 203-625-9 50 
Εξάνιο 25-35 110-54-3 601-007-00-7 500 
Ακετόνη 10-20 67-64-1 606-001-00-8 1250 
Τριχλωραιθυλένιο 5-10 79-01-6 201-167-4 300 

 
Προσωπική Προστασία 
Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Πλένετε τα χέρια σας στα διαλείµµατα και µετά το τέλος των εργασιών 
σας. Αφαιρέστε αµέσως τον µολυσµένο ιµατισµό. ∆ιατηρείτε χωριστά τα ρούχα εργασίας.  
Προστασία µατιών: Προστατευτικά γυαλιά 
Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια  (βουτύλ-/νιτρίλ καουτσούκ) 
Προστασία αναπνευστικού: Αερίζετε καλά το χώρο. 
 
 
9.  Φυσικές & Χηµικές Ιδιότητες 
 
Όψη Ρευστό 
Χρώµα Κιτρινωπό 
Οσµή Χαρακτηριστική διαλυτικών 
Πυκνότητα Περ.0.9 gr/cm3

Τάση ατµών Περίπου   110 mbar 
Ιξώδες Περίπου 5.000mPas 
Υδατοδιαλυτότητα Αδιάλυτο 
Σηµείο Ανάφλεξης ∆εν προσδιορίστηκε 
Αναφλεξιµότητα >250oC 
Κίνδυνος έκρηξης κατώτερο: περίπου 1,2 κ.ο. % 

ανώτερο: περίπου   12 κ.ο. % 
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10. Σταθερότητα & ∆ραστικότητα 
 
Καµία θερµική αποσύνθεση δεν παρατηρείται, ούτε επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως ή πιθανά επικίνδυνα 
προϊόντα αντίδρασης, όταν το προϊόν αποθηκεύεται σωστά και χρησιµοποιείται όπως υποδεικνύεται. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς µπορεί να εκλυθεί ελεύθερο HCl. 
 
 
11.  Τοξικολογικά Στοιχεία 
 
Υψηλές συγκεντρώσεις ατµών έχουν αναισθητική δράση και ερεθιστική. Συχνή και παρατεταµένη 
επαφή µε το δέρµα του παρασκευάσµατος  σε ρευστή µορφή µπορεί να οδηγήσει σε ερεθισµό, 
απολέπιση, ειδικά από την ξήρανση και την απολίπανση του δέρµατος. Το στερεοποιηµένο προϊόν δεν 
είναι ερεθιστικό.  
 
 
 
12. Οικολογικά Στοιχεία 
 
Μην πετάτε τις άδειες συσκευασίες των προϊόντων σε δίκτυο ύδρευσης/ άρδευσης/ αποχετεύσεις. Άδεια µεταλλικά 
δοχεία που έχουν καλά καθαριστεί από το προϊόν µπορούν να ανακυκλωθούν. ∆οχεία που περιέχουν υπολείµµατα, 
είναι ειδικά απόβλητα και πρέπει να αναµιχθούν µε το συστατικό Α για να σκληρυνθούν και µετά να απορριφθούν 
σαν στερεά οικοδοµικά απόβλητα. Είναι ρυπογόνο προϊόν για το νερό. 
 
 
13.  Εξάλειψη Παρασκευάσµατος 
 
Αποτέφρωση ή ταφή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους σχετικούς περιβαλλοντικούς νόµους και κανονισµούς. 
 
 
 
14. Μεταφορά Προϊόντος 
 
Οδική µεταφορά: ADR/RID 

 Κλάση: 3 
Κλάση συσκευασίας: III 

UN-No: 1133 
Θαλάσσια Μεταφορά: IMDG-Code 

Κλάση: 3 
UN-No: 1133 

EmS-No: F-Ε, S-Ε 
Κλάση συσκευασίας: III 

Αεροπορική µεταφορά: ICAO/IATA-DGR 
Κλάση: 3 
UN-No: 1133 

Κλάση συσκευασίας: III 
Άλλες Πληροφορίες:  
Κατάλληλη ονοµασία φόρτωσης: ΚΟΛΛΕΣ 

Μολύνει τη θάλασσα: ΟΧΙ 
 
 
15. Σχετικές ∆ιατάξεις 
 
F   Πολύ εύφλεκτο 
Xi  Ερεθιστικό 
Ν   Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

Ειδικές φράσεις ασφαλείας: 

  
R 11 Πολύ εύφλεκτο 
R 20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται 
R 38 Ερεθίζει το δέρµα 
R 18 Κατά τη διάρκεια χρήσης µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µίγµατα αέρα-ατµών. 
R 66 Επαναλαµβανόµενη έκθεση στο προϊόν µπορεί να προκαλέσει ξηροδερµία ή λύση δερµατικών ιστών 
R 67 Ατµοί µπορεί να προκαλέσουν νύστα και ζαλάδα  
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S-φράσεις προστασίας:  

S 16 Κρατήστε το παρασκεύασµα µακριά από πηγές ανάφλεξης-Μην καπνίζετε 
S 23 Μην εισπνέετε τους ατµούς   
S 24/25 Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια 
S 51 Χρησιµοποιήστε το σε καλά αεριζόµενους χώρους 
S 61 Αποφεύγετε την έκλυσή του στο περιβάλλον. Αναφέρεστε σε ειδικές οδηγίες χρήσης / ασφάλειας σε 

αντίστοιχο φυλλάδιο ασφάλειας. 
 
 
16. Άλλες Πληροφορίες 
 
Φυλλάδιο ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/ EWG. 
Τµήµα έκδοσης θεµάτων ασφαλείας: 
Ποιοτικός έλεγχος/ Ασφάλεια Προϊόντων 
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας για περισσότερες λεπτοµέρειες: 
τηλ. +30231-0-722991 ή 2 
 
Τηλέφωνα Επείγουσας Ανάγκης 
 
Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 
210 / 7793777 
 
Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν µόνον το συγκεκριµένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες 
πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί µε οποιαδήποτε υλικά ή µε οποιαδήποτε διεργασία. Οι 
πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρεία µας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή 
εγγύηση. Παραµένει ατοµική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την 
καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριµένη εφαρµογή του προϊόντος. 
 
 
 
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 11/02/05 

 


