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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος 
Ονομασία προϊόντος  PERFINO 

1.2 Χρήση του παρασκευάσματος 
Xρώματα υδατικής βάσης. 

1.3 Στοιχεία της εταιρείας 
Προμηθευτής   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

14ο χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΓΙΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41110, Τ.Θ. 1288 
ΕΛΛΑΔΑ 

τηλ. Επικοινωνίας: (2410) 972672, fax: (2410) 972682 
email επικοινωνίας: violac@otenet.gr 
τηλ. έκτακτης ανάγκης: 6974959394 
τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων (210) 7793777-9 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Ταξινόμηση:      - 
Κίνδυνοι για την  Δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια της  ΕΕ. 
ανθρώπινη υγεία 
Κίνδυνοι για την  Δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια της  ΕΕ. 
ασφάλεια 
Κίνδυνοι για το  Δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια της  ΕΕ. 
περιβάλλον 

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

Είδος    Xρώματα υδατικής βάσης. 
Kανένα από τα συστατικά του παρασκευάσματος δεν είναι υποχρεωτικό να αναφερθεί στην 
παρούσα ενότητα σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/ΕΚ. 

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 

σε εισπνοή Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση επίμονης 
ζάλης, ναυτίας ή αδυναμίας ανάκτησης των αισθήσεων, αναζητήστε 
ιατρική συμβουλή/βοήθεια. 

σε επαφή με τα μάτια  Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό επί 10 λεπτά, κρατώντας τα 
βλέφαρα ανοικτά. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ερεθισμός ή έντονη 
κοκκινίλα, αναζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια. 

σε επαφή με το δέρμα  Αφαιρέστε τυχόν μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την περιοχή με 
άφθονο νερό και σαπούνι αν υπάρχει διαθέσιμο. Σε περίπτωση που 
εκδηλωθεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 

σε κατάποση  Μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήσετε τίποτε από το στόμα. 
Αναζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια, δείχνοντας το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας ή τον περιέκτη του προϊόντος στον ιατρό. 
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5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 

Ειδικοί κίνδυνοι Σε περίπτωση ατελούς καύσης μπορεί να εκλυθεί μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO). 

Μέσα πυρόσβεσης 
- κατάλληλα  Αφρός, νερό με καταιωνισμό ή ψεκασμό. Ξηρή χημική σκόνη, 

διοξείδιο του άνθρακα, άμμος ή χώμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε πυρκαγιές περιορισμένης έκτασης. 

- ακατάλληλα   Εκτόξευση νερού. 
Προστατευτικός  Πλήρης προστατευτικός ρουχισμός και αυτόνομη αναπνευστική 
εξοπλισμός  συσκευή. 
Άλλες πληροφορίες Διατηρείτε τα παραπλήσια προς την εστία της φωτιάς δοχεία 

δροσερά, ψεκάζοντας με νερό. Μην επιτρέπετε τη διοχέτευση της 
απορροής από την πυρκαγιά στον υπόνομο. 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ  

Προσωπικές  Χρησιμοποιήστε κατάλληλα γάντια και φόρμα. 
προφυλάξεις 
 
Περιβαλλοντικές Σταματήστε τη διαρροή του προϊόντος αν είναι δυνατό. Προλάβετε  
Προφυλάξεις την ευρεία διασπορά του στο έδαφος και το υδατικό περιβάλλον ή 

την είσοδό του στο αποχετευτικό σύστημα. Χρησιμοποιήστε άμμο, 
χώμα ή άλλο απορροφητικό υλικό για να περιορίσετε και να 
συγκρατήσετε τη διαρροή. 

Μέθοδοι καθαρισμού  Συγκεντρώστε όσο περισσότερο από το διαρρέον υλικό σε 
κατάλληλο δοχείο προς απόρριψη. Συγκρατήστε το προϊόν 
χρησιμοποιώντας αδρανή απορροφητικά υλικά (π.χ. άμμο, χώμα, 
κλπ.). Στη συνέχεια, μεταφέρετέ το σε κατάλληλα δοχεία προς 
απόρριψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

Χειρισμός  Να εργάζεστε πάντα σε καλά αεριζόμενους χώρους. 

  
           Μην εισπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα. 
           Μην καπνίζετε. Μην τρώτε ή πίνετε όταν εργάζεστε. 

  
           Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασίες 5 - 35°C και/ή 
           σχετική υγρασία κάτω από 80%. 

Αποθήκευση            Διατηρείτε τα δοχεία μακριά από παιδιά, κλειστά, σε καλά 

  
           αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος.  
           Ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης κυμαίνονται από 5οC έως 38οC. 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 
Αναπνευστική 

 
Μην εισπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε πάντα 

προστασία σε καλά αεριζόμενους χώρους. 
  Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλη μάσκα (μάσκα δύο 
  φίλτρων από πράσινη μαλακή γόμα με πολύ χαμηλή 
  αντίσταση εκπνοής) όταν τρίβετε χρωματισμένες 
  επιφάνειες. 
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Προστασία των χεριών 

 
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείτε 
  προστατευτικά γάντια. 

Προστασία των ματιών 
  

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιείτε 
 προστατευτικά γυαλιά με διαφανείς 1mm PC φακούς, 

   ανθεκτικούς στις κρούσεις από σωματίδια και 
   σταγονίδια. 
 Προστασία του 

  
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείτε 
 δέρματος 

 
συνήθη φόρμα εργασίας. 
  

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (τυπικές τιμές)  

Όψη    παχύρρευστο υγρό 
Χρώμα    η απόχρωση δηλώνεται στον περιέκτη 
Οσμή    χαρακτηριστική 
pH    6 – 10 
Περιοχή βρασμού  > 100οC (νερό) 
Σημείο τήξης   δεν έχει προσδιοριστεί 
Σημείο ανάφλεξης  δεν έχει εφαρμογή 
Σημείο αυτανάφλεξης  δεν έχει εφαρμογή 
Συντελεστής κατανομής δεν έχει προσδιοριστεί 
Ανώτερο όριο έκρηξης  δεν έχει εφαρμογή 
Κατώτερο όριο έκρηξης  δεν έχει εφαρμογή 
Οξειδωτικές ιδιότητες  καμία 
Τάση ατμών   2,27 kPa στους 20οC (νερό) 
Πυκνότητα   1000 - 1600 kg/m3 

Διαλυτότητα στο νερό  ορισμένα από τα συστατικά του παρασκευάσματος είναι πλήρως 
διαλυτά στο νερό 

Ιξώδες    80 – 125 KU 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

Σταθερότητα  Το προϊόν παραμένει σταθερό αν αποθηκευθεί και χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

Συνθήκες που πρέπει να 
αποφεύγονται   Θέρμανση, γυμνή φλόγα, σπινθήρες. 
Υλικά που πρέπει να 
αποφεύγονται   Ισχυρά οξέα, βάσεις, οξειδωτικά και αναγωγικά μέσα. 
 
Επικίνδυνα υλικά 
αποσύνθεσης   Δεν διασπάται σε επικίνδυνα προϊόντα. 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε τοξικολογική δοκιμασία. Κατά συνέπεια, λεπτομερή 
τοξικολογικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, δεν έχουν 
εκδηλωθεί κίνδυνοι για την υγεία του χρήστη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά και 
τηρούνται οι συνήθεις πρακτικές υγιεινής. 
Πιο κάτω παραθέτονται πιθανά συμπτώματα και πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του 
προϊόντος και προέρχονται από εκτίμηση των κινδύνων των συστατικών του. 
Πιθανά συμπτώματα Ερεθισμός του δέρματος, των ματιών και του αναπνευστικού 

συστήματος. Πονοκέφαλος, ναυτία, ζάλη, απώλεια αισθήσεων. 
- επαφή με τα μάτια  Σε υγρή μορφή ή ως εκνέφωμα μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ 

παροδικό ερεθισμό. 
- επαφή με το δέρμα  Επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ      
Προϊόν  PERFINO 
 
Ημ/νία Έκδοσης/αναθεώρησης 15/02/2010 

Σελίδα 4 από 5 

ερεθισμό ή δερματίτιδα. 
- κατάποση  Λήψη σημαντικής ποσότητας μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικές 

διαταραχές και ερεθισμό, ναυτία, εμετό και διάρροια. 
- εισπνοή   Δεν έχουν αναφερεθεί ιδιαίτερα προβλήματα. 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε ανάλογη δοκιμασία. Κατά συνέπεια, λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με τυχόν περιβαλλοντική τοξικότητα δεν είναι διαθέσιμα. Βάσει των πληροφοριών 
που αφορούν στα συστατικά του παρασκευάσματος, τα προϊόντα που καλύπτονται από το 
παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Παρόλα αυτά, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Τα αδρανή 
πιγμέντα που περιέχονται στα παρασκευάσματα δεν είναι βιοδιασπάσιμα με αποτέλεσμα να 
χαρακτηρίζονται από υψηλή βιοσυσσώρευση, αντίθετα με τις ρητίνες που χρησιμοποιούνται 
ως φορείς του χρώματος. Τέλος, η κινητικότητα των χρωμάτων είναι περιορισμένη λόγω 
υψηλού ιξώδους και υψηλής επιφανειακής τάσης. 
Το προϊόν βάσει της σύνθεσής του δεν αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα σε 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων. Παρόλα αυτά, να αποφύγετε την έκλυσή 
του στην αποχέτευση και το υδατικό περιβάλλον. 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) 
 

Απόρριψη προϊόντος  Θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις σχετικές τοπικές ρυθμίσεις. 

Απόρριψη συσκευασίας Θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις σχετικές τοπικές ρυθμίσεις. 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

Οδική μεταφορά (ADR) 
κλάση ADR   μη επικίνδυνο 
Σιδηροδρομική μεταφορά (RID) 
κλάση RID   μη επικίνδυνο 
Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) 
κλάση IMDG   μη επικίνδυνο 
Αεροπορική μεταφορά (ICAO/IATA) 
κλάση ICAO/IATA  μη επικίνδυνο 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Σύμβολα και 
ενδείξεις  - 
κινδύνου 
 
Φράσεις 
κινδύνου (R)  - 
 
Φράσεις   S 2 Mακριά από παιδιά. 
ασφάλειας (S) S 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 

και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
S 29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχόμενου στην 

αποχέτευση. 
Ειδικές 
Φράσεις  - 
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16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση από το ευρύ κοινό. 
Η ταξινόμηση και η επισήμανση του παρασκευάσματος έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 
την οδηγία 99/45/ΕΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της. 
Η σύνταξη του δελτίου δεδομένων ασφαλείας και κάθε αναθεώρησή του, έχει 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/ΕΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις 
της. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο προκύπτουν από την εμπειρία και 
τις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει έως σήμερα, έχουν ως σκοπό την ενημέρωση του 
χρήστη του προϊόντος σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος και σε καμία 
περίπτωση δεν εγγυώνται συγκεκριμένες ιδιότητες. Ο χρήστης του προϊόντος έχει την 
ευθύνη για την τήρηση των υπάρχοντων νόμων και κανονισμών. 
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