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UZIN MOSA 

Κόλλα για παρκέ 

1. Ταυτότητα Ουσίας/Μίγµατος 

1.1Ονοµασία προϊόντος 
UZIN MOSA Κόλλα για παρκέ 

Παρασκεύασµα για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων που περιέχει υδατικές διασπορές οξικού πολυβινυλίου, βοηθητικά 
και ανόργανα γεµιστικά. Περιέχει διαλύτες σε ποσοστό λιγότερο από 2,5%. 

Τηλέφωνα Επείγουσας Ανάγκης 

Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 210/7793777 

2. Πληροφορίες για τα συστατικά 

Χηµική Περιγραφή 

Παρασκεύασµα για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων που περιέχει υδατικές διασπορές οξικού πολυβινυλίου, βοηθητικά 
και ανόργανα γεµιστικά. Περιέχει διαλύτες σε ποσοστό λιγότερο από 2,5%. 

3. Ε π ι σ ή µ α ν σ η Κινδύνων 

Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα ισχύουσες πληροφορίες, το συγκεκριµένο προϊόν δεν περιέχει σε ικανή συγκέντρωση 
καµία επικίνδυνη ουσία, όπως αυτές καθορίζονται από την οδηγία της Ε.Ε. που αφορά την ταξινόµηση και 
επισήµανσή τους. 
Βέβαια πάντοτε πρέπει να εφαρµόζετε τις συνήθεις προφυλάξεις, που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια χειρισµού 
χηµικών παρασκευασµάτων. 

4. Π ρ ώ τ ε ς 

∆έρµα 
Μάτια 
Κατάποση 

Βοήθε ιες 

Μετά από επαφή µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι. 
Μετά από επαφή µε τα µάτια πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
Ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

5. Μ έ τ ρ α Πυρόσβεσης 

∆εν απαιτούνται ειδικά µέτρα Κατάλληλη πυρόσβεση 
Ακατάλληλη Πυρόσβεση 

6. Αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 

Μέθοδος Καθαρισµού 

Σκουπίστε το προϊόν. Ξύστε τα υπολείµµατα µε άµµο ή χώµα και αποµακρύνετε τα. Μην πετάτε τα κενά δοχεία. 

7. Χ ε ι ρ ι σ µ ό ς & Αποθήκευση 
Έκδοση 3Αναθεωρήθηκε: 25/10/2004 

Προηγούµενη Έκδοση: 31/03/2003 Σελίδα 1 από 3 
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Πλένετε τα χέρια σας µετά από κάθε διάλειµµα και τέλος της εργασίας σας. 
Αποφύγετε τις χαµηλές θερµοκρασίες αποθήκευσης. 
Αν παγώσει αλλοιώνεται. 

8. Έλεγχος έκθεσης στο προϊόν 

Συστατικά µε περιοριστικές τιµές έκθεσης επαγγελµατικών συνθηκών : Κ α ν έ ν α 

Προσωπική Προστασία 
Αποφύγετε την παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. Πλένετε τα χέρια σας µετά από κάθε διάλειµµα και τέλος της 
εργασίας σας. 

9. Φυσικές & Χηµικές Ιδιότητες 

Όψη 
Χρώµα 
Οσµή 
ΡΗ (100g/l νερού) 
Πυκνότητα 
Τάση ατµών 
Υδατοδιαλυτότητα 
Σηµείο Ανάφλεξης 
Αναφλεξιµότητα 
Κίνδυνος έκρηξης 

Ρευστό 
Κρεµ 
Ελαφριά 
Περ. 6,5 
Περ.1,4 gr/cm3 
Όχι εφαρµόσιµο 
∆ιαλύεται 
Όχι εφαρµόσιµο 
Όχι εφαρµόσιµο 
Όχι εφαρµόσιµο 

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. 

11. Τοξικολογικά Στοιχεία 

Το προϊόν δεν περιέχει κανένα πτητικό διαλύτη ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, που µπορεί να οδηγήσουν σε οριακές 
συγκεντρώσεις ατµών τους στον αέρα. ∆εν κρίνεται αναγκαία η λήψη µέτρων ή µετρήσεων, όπως υποδεικνύεται 
από τους κανονισµούς. Αποφεύγετε την παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα. 

12. Οικολονικά Στοιχεία 

Μην πετάτε τις άδειες συσκευασίες των προϊόντων. Είναι ελαφρώς 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 

∆εν αποτελεί επικίνδυνο µεταφερόµενο αγαθό βάσει των κανονισµών: GGVE/ GGVS, ADR/RID, IMDG/GGV-See, 
ICAO/ IATA-DGR. Προστατέψτε το προϊόν από το ψύχος. 
Αλλοιώνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

15. Σχετικές ∆ιατάξεις 
Έκδοση 3Αναθεωρήθηκε: 25/10/2004 Προηγούµενη Έκδοση: 31/03/2003 Σελίδα 2 από 3 
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Επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. σχετικά µε την επισήµανση και ταξινόµηση τους: 
Καµµία 

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 

Έκδοση 3 Αναθεωρήθηκε: 25/10/2004 Προηγούµενη Έκδοση: 31/03/2003 Σελίδα 3 από 3 


