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Φιχηε δε Dοννεσ δε Σχυριτ
Μαστιχ ςαριο Dουβλε Φιτ
Dατε δε ρϖισιον: 18/03/2016

Ρεmπλαχε λα φιχηε:

ςερσιον: 1

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1.

Identificateur de produit

Τψπε δε προδυιτ χηιmιθυε

: Μλανγε

Νοm χοmmερχιαλ δυ προδυιτ

: ΜΑΣΤΙΧ ςΑΡΙΟ DΟΥΒΛΕ ΦΙΤ

1.2.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1.

Utilisations identifiées pertinentes

Υτιλισατιον δυ mλανγε
1.2.2.

: Μαστιχ πουρ ασσυρερ λ’τανχηιτ πριπηριθυε δεσ mεmβρανεσ δ’τανχηιτ ◊ λ’αιρ

Usages déconseillés

Πασ δ∋ινφορmατιονσ χοmπλmενταιρεσ δισπονιβλεσ
1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Σαιντ Γοβαιν ΙΣΟςΕΡ
1 ρυε Γαρδνατ Λαποστολ
92282 Συρεσνεσ Χεδεξ
Τ (33)01 40 99 24 00
ινφο_ισοϖερ.φρ≅σαιντ−γοβαιν.χοm
1.4.

Numéro d’appel d’urgence

Pays
ΦΡΑΝΧΕ

Organisme consultatif officiel / Société
ΟΡΦΙΛΑ

Adresse
ηττπ://ωωω.χεντρεσ−αντιποισον.νετ

Num. d'appel d'urgence
+33 1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1.

Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Λε mλανγε ν’εστ πασ χλασσ δανγερευξ αυ σενσ δυ Ργλεmεντ (ΧΕ) 1272/2008 (ΧΛΠ).
2.2.

Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
ΕΥΗ208 : χοντιεντ δυ βενζισοτηιαζολε−3(2Η)−ονε, mλανγε δε 5−χηλορο2−mτηψλ−2Η−ισοτηιαζολ−3−ονε [ν° ΧΕ 247−500−7] ετ 2−mτηψλ−2Η−ισοτηιαζολ−3−
ονε [ν° ΧΕ 220−239−6] (3:1). Πευτ προϖοθυερ υνε ραχτιον αλλεργιθυε.
ΕΥΗ 210 : Φιχηε δε δοννεσ δε σχυριτ δισπονιβλε συρ δεmανδε.
2.3.

Autres dangers

Λε mλανγε νε χοντιεντ αυχυνε συβστανχε ϖΠϖΒ (ϖερψ περσιστεντ, ϖερψ βιοαχχυmυλατιϖε) χονφορmmεντ ◊ λ’αννεξε ΞΙΙΙ δυ ργλεmεντ 1907/2006.
Λε mλανγε νε χοντιεντ αυχυνε συβστανχε ΠΒΤ (περσιστεντ, βιοαχχυmυλατιϖε, τοξιχ) χονφορmmεντ ◊ λ’αννεξε ΞΙΙΙ δυ ργλεmεντ 1907/2006.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1.

Substances

Νον χονχερν.
3.2.

Mélanges

Νον χονχερν.

SECTION 4: Premiers secours
4.1.

Description des premiers secours

Πρεmιερσ σοινσ απρσ ινηαλατιον

: Τρανσπορτερ λα ϖιχτιmε ◊ λ’αιρ φραισ ετ σελον λεσ σψmπτmεσ, χονσυλτερ λε mδεχιν.

Πρεmιερσ σοινσ απρσ χονταχτ αϖεχ λα πεαυ

: Ενλεϖερ ιmmδιατεmεντ λεσ ϖτεmεντσ σαλεσ ετ ινιβσ, λεσ λαϖερ εν προφονδευρ ◊ γρανδε εαυ ετ
αϖεχ δυ σαϖον, εν χασ δ’ιρριτατιον δε λα πεαυ (ρουγευρσ ετχ…), χονσυλτερ υν mδεχιν.

Πρεmιερσ σοινσ απρσ χονταχτ οχυλαιρε

: Οτερ λεσ λεντιλλεσ δε χονταχτ.
Ρινχερ αβονδαmmεντ ◊ λ’εαυ πενδαντ πλυσιευρσ mινυτεσ.

Πρεmιερσ σοινσ απρσ ινγεστιον

: Νε ϕαmαισ τεντερ δε φαιρε ϖοmιρ
Ρινχερ λα βουχηε ◊ λ∋εαυ
Χονσυλτερ υν mδεχιν.

Εν χασ δ∋ιρριτατιον περσισταντε, χονσυλτερ υν οπηταλmολογιστε.

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Λε χασ χηαντ, πουρ πλυσ δε δταιλσ συρ λεσ σψmπτmεσ ετ εφφετσ ρεταρδσ, σε ρεπορτερ ◊ λα ρυβριθυε 11 ετ ◊ λα ρυβριθυε 4.1 συρ λεσ ϖοιεσ δ’αβσορπτιον.
Dανσ χερταινσ χασ, λεσ σψmπτmεσ δ’ιντοξιχατιον πευϖεντ σε mανιφεστερ πασσ υν χερταιν τεmπσ/πλυσιευρσ ηευρεσ.
4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

ν.ε.
01/06/2016
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1.

Moyens d’extinction

Αγεντσ δ∋εξτινχτιον αππροπρισ

: Dπενδ δε λα νατυρε ετ δε λ’ενϖεργυρε δε λ’ινχενδιε.
ϑετ δ’εαυ δ’εαυ πυλϖρισ/mουσσε/ΧΟ2/πουδρε δ’εξτενσιον

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dανγερ δ∋ινχενδιε
5.3.

: Εν χασ δ’ινχενδιε πευϖεντ σε φορmερ: οξψδεσ δε χαρβονε, οξψδεσ δ’αζοτε, γαζ τοξιθυεσ.

Conseils aux pompiers

Μεσυρεσ δε πρχαυτιον χοντρε λ∋ινχενδιε

: Νε πασ ρεσπιρερ λεσ φυmεσ.

Ινστρυχτιονσ δε λυττε χοντρε λ∋ινχενδιε

: Ενδιγυερ ετ χοντενιρ λεσ φλυιδεσ δ∋εξτινχτιον.

Προτεχτιον εν χασ δ∋ινχενδιε

: Αππαρειλ δε προτεχτιον ρεσπιρατοιρε αυτονοmε ισολαντ.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1.

Pour les non-secouristes

Προχδυρεσ δ’υργενχε

6.1.2.

: Εϖιτερ λε χονταχτ αϖεχ λα πεαυ ετ λεσ ψευξ. Ασσυρερ υνε ϖεντιλατιον συφφισαντε. Φαιρε αττεντιον αυξ
ρισθυεσ δε γλισσεmεντ.

Pour les secouristes

Εθυιπεmεντ δε προτεχτιον

: Νε πασ ιντερϖενιρ σανσ υν θυιπεmεντ δε προτεχτιον αδαπτ
Πουρ πλυσ δ∋ινφορmατιονσ, σε ρεπορτερ ◊ λα σεχτιον 8 : ∀Χοντρλε δε λ∋εξποσιτιον−προτεχτιον
ινδιϖιδυελλε∀.

Προχδυρεσ δ’υργενχε

: ςεντιλερ λα ζονε δε δϖερσεmεντ εν χασ δε δϖερσεmεντ δανσ υν λοχαλ φερm ου νον αρ.

6.2.

Précautions pour la protection de l’environnement

Εν χασ δε φυιτε ιmπορταντε, χολmατερ.
Αρρετερ λεσ φυιτεσ, σι ποσσιβλε σανσ ρισθυε περσοννελ.
Εϖιτερ λα χονταmινατιον δεσ εαυξ δε συραφεχ ετ δεσ εαυξ σουτερραινεσ αινσι θυε δυ σολ.
Νε πασ ϕετερ λεσ ρσιδυσ ◊ λ’γουτ.
Εν χασ δε χονταmινατιον αχχιδεντελλε δεσ γουτσ, ινφορmερ λεσ αυτοριτσ χοmπτεντεσ.
6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ρεχυειλλιρ ◊ λ’αιδε δ’υν προδυιτ αβσορβαντ πουρ λιθυιδε (παρ εξεmπλε λιαντ υνιϖερσελ, σαβλε, Κιεσελγυρ, σχιυρε) ετ λιmινερ χονφορmmεντ ◊ λα ρυβριθυε
13.
6.4.
Référence à d'autres sections
Πουρ λ∋λιmινατιον δεσ mατιρεσ ιmπργνεσ, σε ρεπορτερ αυξ σεχτιονσ 8 & 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Πρχαυτιονσ ◊ πρενδρε πουρ υνε mανιπυλατιον
σανσ δανγερ

: Ασσυρερ υνε βοννε ϖεντιλατιον δεσ λιευξ.
Εϖιτερ τουτ χονταχτ αϖεχ λα πεαυ ετ λεσ ψευξ.
Σε λαϖερ λεσ mαινσ απρσ τουτε mανιπυλατιον
Νε πασ βοιρε, mανγερ ου φυmερ συρ λε λιευ δε τραϖαιλ.
Οβσερϖερ λεσ ινδιχατιονσ συρ λ’τιθυεττε ετ λα νοτιχε δ’υτιλισατιον

Μεσυρεσ δ∋ηψγινε

: Λεσ mεσυρεσ γνραλεσ δ’ηψγινε πουρ λα mανυτεντιον δεσ προδυιτσ χηιmιθυεσ εστ αππλιχαβλε.
Σε λαϖερ λεσ mαινσ αϖαντ λεσ παυσεσ ετ ◊ λα φιν δυ τραϖαιλ.
Χονσερϖερ ◊ λ’χαρτ δεσ αλιmεντσ ετ βοισσονσ, ψ χοmπρισ χευξ πουρ λεσ ανιmαυξ.
Ρετιρερ λεσ ϖτεmεντσ ετ λεσ θυιπεmεντσ δε προτεχτιον ινδιϖιδυελλε χονταmινσ αϖαντ δε πντρερ
δανσ λεσ ζονεσ δε ρεσταυρατιον.

7.2.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Χονδιτιονσ δε στοχκαγε
7.3.

: Στοχκερ λε προδυιτ δανσ σον εmβαλλαγε δ’εmβαλλαγε δ’οριγινε ετ φερm. Χονσερϖερ αυ σεχ.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Χολλε

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1.

Paramètres de contrôle

FRANCE
Χαρβονατε δε χαλχιυm
Νιτριλοτριτηανολ

ςΜΕ
ςΛΕ (ΑΧΓΙΗ)

10 mγ/m
3
5 mγ/m

3
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8.2.

Contrôles de l’exposition

8.2.1 Contrôles techniques appropriés
Ασσυρερ υνε βοννε ϖεντιλατιον δυ ποστε δε τραϖαιλ.
8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Προτεχτιον δεσ mαινσ

: Γαντσ προτεχτευρσ ρσισταντ αυξ προδυιτσ χηιmιθυεσ (ΕΝ 374)
Ρεχοmmανδ : γαντσ προτεχτευρσ εν νιτριλε (ΕΝ 374) αϖεχ παισσευρ δε χουχηε mινιmαλε ≥0.40
Dυρε δε περmατιον (δλαι δ’ιρρυπτιον) εν mινυτεσ : ≥ 480
Λα δτερmινατιον δεσ δλαισ δε ρυπτυρε χονφορmmεντ ◊ λα νορmε Εν374 3 mε παρτιε ν’α πασ τ
εφφεχτυε δανσ υν ενϖιροννεmεντ πρατιθυε.
Ιλ εστ χονσειλλ υνε δυρε mαξιmυm δε πορτ χορρεσπονδαντ ◊ 50% δυ δλαι δε ρυπτυρε.
Χρmε προτεχτριχε πουρ λεσ mαινσ ρεχοmmανδε.

Προτεχτιον οχυλαιρε

: Λυνεττεσ προτεχτριχεσ ηερmτιθυεσ αϖεχ προτεχτιονσ λατραλεσ (ΕΝ 166).

Προτεχτιον δε λα πεαυ ετ δυ χορπσ

: ςτεmεντσ δε προτεχτιον (εξ γαντσ δε σχυριτ ΕΝ ΙΣΟ 20345, ϖτεmεντσ δε προτεχτιον ◊
mανχηεσ λονγυεσ).

Προτεχτιον δεσ ϖοιεσ ρεσπιρατοιρεσ

: Πασ νχεσσαιρε δανσ λεσ χονδιτιονσ νορmαλεσ δ’υτιλισατιον.

8.2.3 Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement
Ιλ ν’εξιστε πουρ λ’ινσταντ αυχυνε ινφορmατιον ◊ χε συϕετ.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

⊃τατ πηψσιθυε

: Σολιδε

Αππαρενχε

: Πτευξ

Χουλευρ

: Εν φονχτιον δε λα σπχιφιχατιον

Οδευρ

: Χαραχτριστιθυε

Σευιλ ολφαχτιφ

: Νον δτερmιν

πΗ

: 7.5 – 7.8

Ποιντ δε φυσιον/ποιντ δε χονγλατιον

: Νον δτερmιν

Ποιντ ινιτιαλ δ∋βυλλιτιονετ ιντερϖαλλε δ’βυλλιτιον

: Νον δτερmιν

Ποιντ δ∋χλαιρ

: Νον δτερmιν

Ταυξ δ’ϖαπορατιον

: ν.α

Ινφλαmmαβιλιτ (σολιδε, γαζ)

: ν.α

Λιmιτεσ ινφριευρε δ’εξπλοσιϖιτ

: Νον δτερmιν

Λιmιτεσ συπριευρε δ’εξπλοσιϖιτ

Νον δτερmιν

Πρεσσιον δε ϖαπευρ ◊ 20 °Χ

: Νον δτερmιν

Dενσιτ δε ϖαπευρ (αιρ = 1)ε

: Νον δτερmιν

Dενσιτ

: 1.38 γ/χm (20°Χ)

Μασσε ϖολυmθιυε αππαρεντε

: ν.α

3

Σολυβιλιτ

: Νον δτερmιν

Ηψδροσολυβιλιτ

: Ινσολυβλε

Χοεφφιχιεντ δε παρατγε (ν−οχτανολ/εαυ)

: Νον δτερmιν

Τεmπρατυρε δ∋αυτο−ινφλαmmαβιλιτ

: ν.α

Τεmπρατυρε δε δχοmποσιτιον

: Νον δτερmιν

ςισχοσιτ (23°Χ)

: Νον δτερmιν

Προπριτσ εξπλοσιϖεσ

: Λε προδυιτ ν’α πασ δ’εφφετσ εξπλοσιφσ.

Προπριτσ χοmβυραντεσ

: Νον

9.2.

Autres informations

Μισχιβιλιτ

: Νον δτερmιν

Λιποσολυβιλιτ/σολϖαντ

: Νον δτερmιν

Χονδυχτιϖιτ

: Νον δτερmιν

Τενσιον συπερφιχιελλε

: Νον δτερmιν

Τενευρ εν σολϖαντσ

: Νον δτερmιν

Τενευρ εν mταλ

: Νον δτερmιν

Μασσε mολαιρε

: Νον δτερmιν

Χηαλευρ χηιmιθυε δε χοmβυστιον:

: Νον δτερmιν
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SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1.

Réactivité

Πασ ◊ πρϖοιρ .
10.2.

Stabilité chimique

Σταβλε εν χασ δε στοχκαγε ετ δε mανιπυλατιον αππροπρισ.
10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

Αυχυνε ραχτιον δανγερευσε χοννυε.
10.4.

Conditions à éviter

Αυχυν δανγερ χοννυ (χφ.γαλεmεντ ρυβριθυε 7).
10.5.

Matières incompatibles

Αυχυν δανγερ χοννυ (χφ.γαλεmεντ ρυβριθυε 7).
10.6.

Produits de décomposition dangereux

Dχοmποσιτιον εξχλυε λορσ δ’υν υσαγε χονφορmε (χφ γαλεmεντ ρυβριθυε 5.2).

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

Mastic Vario Double Fit
Toxicité/effet
Τοξιχιτ αιγε, οραλε
Τοξιχιτ αιγε, δερmιθυε
Χορροσιον χυτανε/ιρριτατιον χυτανε
Λσιονσ οχχυλαιρεσ γραϖεσ/ιρριτατιον
οχχυλαιρε
Σενσιβιλισατιον ρεσπιρατοιρε ου χυτανε
Μυταγνχιτ συρ λεσ χελλυλεσ
γερmιναλεσ
Χανχρογνιχιτ
Τοξιχιτ πουρ λα ρεπροδυχτιον
Τοξιχιτ σπχιφιθυε πουρ χερταινσ
οργανεσ χιβλεσ – εξποσιτιον υνιθυε
(ΣΤΟΤ−ΣΕ)
Τοξιχιτ σπχιφιθυε πουρ χερταινσ
οργανεσ χιβλεσ – εξποσιτιον ρπτε
(ΣΤΟΤ−ΡΕ)
Dανγερ παρ ασπιρατιον
Σψmπτmεσ
Αυτρεσ ινφορmατιονσ

Résultat

Valeur

Unité

Organisme

Méthode d’essai

Remarque
ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ

ν.δ

ν.δ
ν.δ
Χλασσιφιχατιον
σελον λα
προχδυρε δε
χαλχυλ

Carbonate de calcium
Toxicité/effet
Τοξιχιτ αιγε, οραλε

Résultat
ΛD50

Valeur
>2000

Unité
mγ/κγ

Organisme
Ρατ

Τοξιχιτ αιγε, δερmιθυε

ΛD50

>2000

mγ/κγ

Ρατ

Τοξιχιτ αιγε, ινηαλατιϖε

ΛΧ50

>3

mγ/λ/4η

Ρατ

Χορροσιον χυτανε/ιρριτατιον χυτανε

Λαπιν

Λσιονσ οχχυλαιρεσ γραϖεσ/ιρριτατιον
οχχυλαιρε
Σενσιβιλισατιον ρεσπιρατοιρε ου
χυτανε

Λαπιν

Μυταγνχιτ συρ λεσ χελλυλεσ
γερmιναλεσ
Μυταγνχιτ συρ λεσ χελλυλεσ
γερmιναλεσ
Μυταγνχιτ συρ λεσ χελλυλεσ
γερmιναλεσ
Χανχρογνιχιτ

Σουρισ

Méthode d’essai
ΟΕΧD 420 (Αχυτε οραλ
τοξιχιτψ – φιξε δοσε
προχεδυρε)
ΟΕΧD 402 (Αχυτε
Dερmαλ Τοξιχιτψ)
ΟΕΧD 403 (Αχυτε
Ινηαλατιον Τοξιχιτψ)
ΟΕΧD 404 (Αχυτε
δερmαλ
ιρριτατιον/χορροσιον)
ΟΕΧD 405 (Αχυτε εψε
ιρριτατιον/χορροσιον)
ΟΕΧD 429 (Σκιν
σενσιτισατιον−λοχαλ λψmπη
νοδε ασσαψ)
ΟΕΧD 471 (βαχτεριαλ
ρεϖερσε mυτατιον τεστ)
ΟΕΧD 476 (Ιν ϖιτρο
mαmmαλιαν χελλ γενε
mυτατιον τεστ)
ΟΕΧD 476 (Ιν ϖιτρο
mαmmαλιαν χηροmοσοmε
αβερρατιον τεστ)

Remarque

Νον ιρριταντ

Νον ιρριταντ
Νον σενσιβιλισαντ

Νγατιφ
Νγατιφ

Νγατιφ

Αυχυνε
ινδιχατιον
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ρελατιϖε ◊ υν
εφφετ δε χε τψπε
Τοξιχιτ πουρ λα ρεπροδυχτιον

ΝΟΕΛ

1000

Μγ/κγ/βω/δ

Ρατ

ΟΕΧD 422 (Χοmβινεδ
ρεπεατεδ δοσε Τοξ.στυδψ
ωιτη
ρεπροδυχτιον/δεϖελοπ.Τοξ
Σχρεενινγ τεστ)
Αυχυνε
ινδιχατιον ◊ υν
εφφετ δε χε τψπε
Αυχυνε
ινδιχατιον ◊ υν
εφφετ δε χε τψπε
Νον
Σανγ δανσ λεσ
υρινεσ
(ηmατυριε),
ναυσεσ ετ
ϖοmισσεmεντσ

Τοξιχιτ σπχιφιθυε πουρ χερταινσ
οργανεσ χιβλεσ – εξποσιτιον υνιθυε
(ΣΤΟΤ−ΣΕ)
Τοξιχιτ σπχιφιθυε πουρ χερταινσ
οργανεσ χιβλεσ – εξποσιτιον ρπτε
(ΣΤΟΤ−ΡΕ)
Dανγερ παρ ασπιρατιον
Σψmπτmεσ

Nitrilotriéthanol
Toxicité/effet
Τοξιχιτ αιγε, οραλε

Résultat
ΛD50

Valeur
6400

Unité
mγ/κγ

Organisme
Ρατ

Τοξιχιτ αιγε, δερmιθυε

ΛD50

>2000

mγ/κγ

Λαπιν

Τοξιχιτ αιγε, ινηαλατιϖε

ΛΧ50

1.8

mγ/λ/4η

Ρατ

Χορροσιον χυτανε/ιρριτατιον χυτανε

Λαπιν

Λσιονσ οχχυλαιρεσ γραϖεσ/ιρριτατιον
οχχυλαιρε
Σενσιβιλισατιον ρεσπιρατοιρε ου
χυτανε
Μυταγνχιτ συρ λεσ χελλυλεσ
γερmιναλεσ
Μυταγνχιτ συρ λεσ χελλυλεσ
γερmιναλεσ

Λαπιν
Χοχηον δ’ινδε

Méthode d’essai
ΟΕΧD 420 (Αχυτε οραλ
τοξιχιτψ)
ΟΕΧD 402 (Αχυτε
Dερmαλ Τοξιχιτψ)
ΟΕΧD 403 (Αχυτε
Ινηαλατιον Τοξιχιτψ)
ΟΕΧD 404 (Αχυτε
δερmαλ
ιρριτατιον/χορροσιον)
ΙΥΧΛΙD Χηεm.Dατα
Σηεετ (ΕΣΙΣ)
ΟΕΧD 406 (Σκιν
σενσιτισατιον)
ΟΕΧD 471 (βαχτεριαλ
ρεϖερσε mυτατιον τεστ)
ΟΕΧD 474 (Μαmmαλιαν
Ερψτηροχψτε Μιχρονυχλευσ
τεστ)

Χανχρογνιχιτ

Τοξιχιτ πουρ λα ρεπροδυχτιον

Remarque

ςαπευρσ
δανγερευσεσ
Νον ιρριταντ

Νον ιρριταντ
Νγατιφ
Νγατιφ
Νγατιφ

Dεσ
νιτροσαmινεσ
πευϖεντ σε
φορmερ αϖεχ δεσ
αγεντσ δε
νιτροσατιον. Λεσ
νιτροσαmινεσ σε
σοντ mοντρεσ
χανχρογνε
δανσ
λ’εξπριmεντατιον
ανιmαλε
ΝΟΕΛ

1000

Μγ/κγ/βω/δ

Ρατ

ΟΕΧD 422 (Χοmβινεδ
ρεπεατεδ δοσε Τοξ.στυδψ
ωιτη
ρεπροδυχτιον/δεϖελοπ.Τοξ
Σχρεενινγ τεστ)

Σψmπτmεσ

Περτε δε
χονναισσανχε,
διαρρηε, τουξ,
χολλαπσυσ,
φατιγυε, ϖερτιγε,
ναυσεσ ετ
ϖοmισσεmεντσ

SECTION 12: Informations écologiques
12.1.

Toxicité

Mastic Vario Double Fit
Toxicité/effet

Résultat

Temps

Τοξιχιτ ποισσονσ
Τοξιχιτ δαπηνιεσ

Valeur

Unité

Organisme

Méthode
d’essai

Remarque
ν.δ
ν.δ
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Φιχηε δε Dοννεσ δε Σχυριτ
Μαστιχ ςαριο Dουβλε Φιτ
Τοξιχιτ αλγυεσ
Περσιστανχε ετ δγραδαβιλιτ
Ποτεντιελ δε βιοαχχυmυλατιον
Μοβιλιτ δανσ λε σολ
Ρσυλτατσ δεσ ϖαλυατιονσ ΠΒΤ ετ
ϖΠϖΒ
Αυτρεσ εφφετσ νφαστεσ

ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ
ν.δ

Carbonate de calcium
Toxicité/effet
Τοξιχιτ ποισσονσ

Résultat
ΛΧ50

Temps
96η

Valeur
>1000

Unité
mγ/λ

Organisme
Ονχορηψνχηυσ
mψκισσ

Méthode d’essai
ΟΕΧD 203 (φιση αχυτε
τοξιχιτψ τεστ)

Τοξιχιτ δαπηνιεσ

ΛD50

48η

>1

mγ/λ

Dαπηνια
mαγνα

Τοξιχιτ αλγυεσ

ΕΧ50

72η

>14

mγ/λ

Τοξιχιτ αλγυεσ

ΝΟΕΧ/ΝΟΕΛ

72η

14

mγ/λ

Dεσmοδεσmυσ
συβσπιχατυσ
Dεσmοδεσmυσ
συβσπιχατυσ

ΟΕΧD 202 (Dαπηνια
σπ.αχυτε ιmmοβιλισατιον
Τεστ)
ΟΕΧD 201 (Αλγα,
Γροωτη ινηιβιτιον τεστ)
ΟΕΧD 201 (Αλγα,
Γροωτη ινηιβιτιον τεστ)

Περσιστανχε ετ δγραδαβιλιτ

Λεσ συβστανχεσ
ανοργανιθυεσ
νε σοντ πασ
χονχερνεσ.
Νον

Ποτεντιελ δε
βιοαχχυmυλατιον
Μοβιλιτ δανσ λε σολ
Ρσυλτατσ δεσ ϖαλυατιονσ
ΠΒΤ ετ ϖΠϖΒ

ν.α
Αυχυνε
συβστανχε ΠΒΤ
ετ ϖΠϖΒ

Τοξιχιτ βαχτριεσ

ΕΧ50

3η

>1000

mγ/λ

Αχτιϖατεδ
σλυδγε

Τοξιχιτ βαχτριεσ

ΝΟΕΧ/ΝΟΕΛ

3η

1000

mγ/λ

Αχτιϖατεδ
σλυδγε

Αυτρεσ οργανισmεσ

ΝΟΕΧ/ΝΟΕΛ

14δ

1000

mγ/κγ δω

Εισενια φοετιδα

Αυτρεσ οργανισmεσ

ΝΟΕΧ/ΝΟΕΛ

21δ

1000

mγ/κγ δω

Αυτρεσ οργανισmεσ

ΝΟΕΧ/ΝΟΕΛ

21δ

1000

mγ/κγ δω

Αυτρεσ οργανισmεσ

ΝΟΕΧ/ΝΟΕΛ

21δ

1000

mγ/κγ δω

Αυτρεσ οργανισmεσ

ΝΟΕΧ/ΝΟΕΛ

21δ

1000

mγ/κγ δω

0.0166

γ/λ

Unité
mγ/λ

Organisme
Λεπmισ

mγ/λ

Dαπηνια
mαγνα
Dεσmοδεσmυσ
συβσπιχατυσ

Ηψδροσολυβιλιτ

Nitrilotriéthanol
Toxicité/effet
Τοξιχιτ ποισσονσ

Résultat
ΛΧ50

Temps
96η

Τοξιχιτ δαπηνιεσ

ΕΧ50

24η

Valeur
450−
1000
1390

Τοξιχιτ αλγυεσ

ΙΧ50

72η

216

mγ/λ

19δ

96

%

Περσιστανχε ετ δγραδαβιλιτ

Ποτεντιελ δε
βιοαχχυmυλατιον

Remarque
ϖ/ϖ σατυρεδ
σολυτιον οφ τεστ
mατεριαλ
ϖ/ϖ σατυρεδ
σολυτιον οφ τεστ
mατεριαλ

Λογ Ποω

Μοβιλιτ δανσ λε σολ
Ρσυλτατσ δεσ ϖαλυατιονσ
ΠΒΤ ετ ϖΠϖΒ

2.3

ΟΕΧD 209 (αχτιϖατεδ
σλυδγε, ρεσπιρατιον
ινηιβιτιον τεστ (χαρβον
ανδ αmmονιυm
οξιδατιον)
ΟΕΧD 209 (αχτιϖατεδ
σλυδγε, ρεσπιρατιον
ινηιβιτιον τεστ (χαρβον
ανδ αmmονιυm
οξιδατιον)
ΟΕΧD 207 (εαρτηωορm,
αχυτε τοξιχιτψ τεστσ)
ΟΕΧD 208 (τερρεστριαλ
πλαντσ, γροωτη τεστ)
ΟΕΧD 208 (τερρεστριαλ
πλαντσ, γροωτη τεστ)
ΟΕΧD 208 (τερρεστριαλ
πλαντσ, γροωτη τεστ)
ΟΕΧD 216 (σοιλ
mιχροοραγνισmσ –
νιτρογεν τρανσφορmατιον
τεστ)
ΟΕΧD 105 (ωατερ
σολυβιλιτψ)

Méthode d’essai
ΙΥΧΛΙD Χηεm.Dατα
Σηεετ (ΕΣΙΣ)
ΙΥΧΛΙD Χηεm.Dατα
Σηεετ (ΕΣΙΣ)
ΙΥΧΛΙD Χηεm.Dατα
Σηεετ (ΕΣΙΣ)
Ε
ΟΕΧD 301 (ρεαδψ
βιοδεγραδαβιλιτψ−
mοδιφιεδ ΟΕΧD
σχρεενινγ τεστ)
ΟΕΧD 107 (παρτιτιον
χοεφφιχιεντ ν−
οχτοναολ/ωτερ) – σηακε
φλασκ mετηοδ

Γλψχινε mαξ.
Αϖενα σατιϖα
Λψχοπερσιχον
εσχυλεντυm

20°Χ

Remarque

Ν’εστ πασ
αχχεπτ εν
ραισον δε λα
ϖαλευρ λογ Ποω
Αυχυνε
συβστανχε ΠΒΤ
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Φιχηε δε Dοννεσ δε Σχυριτ
Μαστιχ ςαριο Dουβλε Φιτ
ετ ϖΠϖΒ
Τοξιχιτ βαχτριεσ

ΕΧ50

16η

Τοξιχιτ βαχτριεσ

ΙΧ50

3η

>10
000
>1000

mγ/λ

Πσευδοmονασ
πυτιδα

mγ/λ

ΟΕΧD 209 (αχτιϖατεδ
σλυδγε, ρεσπιρατιον
ινηιβιτιον τεστ − (χαρβον
ανδ αmmονιυm
οξιδατιον))

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1.

Méthodes de traitement des déchets

Μτηοδεσ δε τραιτεmεντ δεσ δχηετσ

: Προδυιτ νεττοψαντ ρεχοmmανδ : εαυ.
Ιλ ψ α λιευ δ’ϖιτερ λ’ϖαχυατιον δεσ εαυξ υσεσ δανσ λ’ενϖιροννεmεντ.
Λεσ εmβαλλαγεσ δοιϖεντ τρε ραmενσ αυ ρεχψχλαγε δανσ λε ρεσπεχτ δεσ διρεχτιϖεσ
λοχαλεσ/νατιοναλεσ ρεσπεχτιϖεmεντ αππλιχαβλεσ.

Χοδε δχηετ

: 08 04 10

Νοm δυ δχηετ

: Dχηετσ δε χολλε ετ δε mαστιχ ◊ λ’εξχεπτιον δε χευξ σουmισ ◊ 08 04 09

SECTION 14: Informations relatives au transport
Χονφορmmεντ αυξ εξιγενχεσ δε ΑDΡ / ΡΙD / ΙΜDΓ / ΙΑΤΑ / ΑDΝ
14.1. Numéro ONU
Ν° ΟΝΥ (ΑDΡ) : ν.α
Ν° ΟΝΥ (ΙΜDΓ) : ν.α
Ν° ΟΝΥ (ΙΑΤΑ) : ν.α
Ν° ΟΝΥ (ΑDΝ) : ν.α
Ν° ΟΝΥ (ΡΙD) : ν.α
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
ν.α
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
ΑDΡ : ν.α
ΙΜDΓ: ν.α
ΙΑΤΑ: ν.α
ΑDΝ: ν.α
ΡΙD: ν.α
14.4. Groupe d’emballage
ν.α
14.5. Dangers pour l'environnement
Dανγερευξ πουρ λ∋ενϖιροννεmεντ : Νον
Πολλυαντ mαριν : Νον
Αυτρεσ ινφορmατιονσ : Πασ δ∋ινφορmατιονσ συππλmενταιρεσ δισπονιβλεσ
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Σαυφ mεντιον χοντραιρε, ιλ χονϖιεντ δε ρεσπεχτερ λεσ δισποσιτιονσ γνραλεσ πουρ λα mισε εν œυϖρε δ’υν τρανσπορτ εν τουτε σχυριτ.
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Ν’εστ πασ υνε mαρχηανδισε δανγερευσε σελον λε ργλεmεντ πρχιτ.

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1.

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1.

Réglementations EU

Dιρεχτιϖε 2010/75/ΥΕ : 2 γ/λ.
Dιρεχτιϖε 2010/75/ΥΕ : 0.14%
ςΟΧ : 2 γ/λ
15.1.2.

Directives nationales

Πασ δ∋ινφορmατιονσ χοmπλmενταιρεσ δισπονιβλεσ.
15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

Λ’ ϖαλυατιον δε λα σχυριτ χηιmιθυε ν’εστ πασ πρϖυε πουρ λεσ mλανγεσ.

SECTION 16: Autres informations
Αβρϖιατιονσ ετ αχρονψmεσ υτιλισσ δανσ χε δοχυmεντ
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Φιχηε δε Dοννεσ δε Σχυριτ
Μαστιχ ςαριο Dουβλε Φιτ
ΑΧΓΙΗ

Αmεριχαν Χονφρενχε οφ Γοϖερνmενταλ Ινδυστριαλ Ηψγιενιστσ

ΑDΡ

Αχχορδ ευροπεν ρελατιφ αυ τρανσπορτ ιντερνατιοναλ δεσ mαρχηανδισεσ Dανγερευσεσ παρ Ρουτε

δω

δρψ ωειγητ (=mασσε σχηε)

ΙΑΤΑ

Ιντερνατιοναλ Αιρ Τρανσπορτ Ασσοχιατιον

ΙΒΧ

Ιντερνατιοναλ Βυλκ Χηεmιχαλ (Χοδε)

ΙΜDΓ−χοδε

Ιντερνατιοναλ Μαριτιmε Χοδε φορ Dανγερεουσ Γοοδσ (ΙΜDΓ−Χοδε)

ΙΥΧΛΙD

Ιντερνατιοναλ Υνιφορm Χηεmιχαλ Ινφορmατιον Dαταβασε

ν.α

Ν’εστ πασ αππλιχαβλε

ν.δ

Ν’εστ πασ δισπονιβλε

ν.ε

Ν’εστ πασ εξαmιν

ΟΕΧD

Οργανισατιον φορ Εχονοmιχ Χο−οπερατιον ανδ Dεϖελοπmεντ

ΡΕΑΧΗ

Ρεγιστρατιον, Εϖαλυατιον, Αυτηορισατιον ανδ Ρεστριχτιον οφ Χηεmιχαλσ (Ργλεmεντ ν°1907/2006 χονχερναντ λ’ενρεγιστρεmεντ,
λ’ϖαλυατιον ετ λ’αυτορισατιον δεσ συβστανχεσ χηιmιθυεσ, αινσι θυε λεσ ρεστριχτιονσ αππλιχανλεσ ◊ χεσ συβστανχεσ)

ΡΙD

Ργλεmεντ χονχερναντ λε τρανσπορτ Ιντερνατιοναλ φερροϖιαιρε δε mαρχηανδισεσ Dανγερευσεσ

ςΜΕ

ςαλευρσ λιmιτεσ δε mοψεννε δ’εξποσιτιον

ςΛΕ (ου ςΛΧΤ)

ςαλευρσ λιmιτεσ χουρτ τερmε (ΕD 984 ςΛΕΠ 06−2008, Φρανχε)

ςΟΧ

ςολατιλε Οργανιχ Χαρβονε (Χαρβονε Οργανιχ ςολατιλ)

ϖΠϖΒ

ςερψ περσιστεντ ανδ ϖερψ αχχυmυλατιϖε

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la
santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une
quelconque propriété spécifique du produit.
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