Σελίδα: 1/4

∆ελτίο στοιχείων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 91/155/EΟΚ
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 04.11.2005

Θεωρηµένο στις 04.11.2005

1 Στοιχεια τησ ουσιασ/παρασκευασµατοσ και εταιρειασ/επιχειρησησ
· ∆ηλώσεις επί του προϊόντος
· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: PPSF S
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Filament support material for Stratasys® Inc. FDM™ modeler
· Παραγωγός/προµηθευτής:
Stratasys, Inc.
14950 Martin Drive
Eden Prairie, MN 55344
USA

Tel +1 952 937 3000
Fax +1 952 937 0070

In Europe:
C.S.B. GmbH
Oberstraίe 10
D-47829 Krefeld
Germany

Tel.: +49-2151-6520860
Fax: +49-2151-6520869

· Παροχή πληροφοριών: Abteilung Produktsicherheit
· Πληροφορίες σε επείγουσες περιπτώσεις: πωλήσεις

2 Συσταση/στοιχεια για τα συστατικα
· Χηµικός χαρακτηρισµός:
· Περιγραφή: θερµοπλαστικός σoυλφoν
· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου: εκπίπτει

3 Προσδιορισµοσ των κινδυνων
· Χαρακτηρισµός των κινδύνων: εκπίπτει
· Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: εκπίπτει

4 Πρωτεσ βοηθειεσ
· Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
· µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
· µετά από επαφή µε το δέρµα:
Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυµα.
Μετά από επαφή µε το ρευστοποιηµένο προϊόν πλυθείτε αµέσως µε κρύο νερό.
Εάν το προϊόν πήξει επί του δέρµατος µην το τραβάτε.
Καλέστε αµέσως γιατρό.
· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι
ενοχλήσεις συµβουλευτείτε τον γιατρό.
· µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συµβουλευτείτε γιατρό.

5 Μετρα για την καταπολεµηση τησ πυρκαγιασ
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων διαστάσεων µε
εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.
· Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό µε πλήρη εκτίναξη
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: PPSF S
(συνέχεια από τη σελίδα 1)

· Ιδιαίτερος κίνδυνος από το υλικό, από τις κατα την καύση παραγόµενες ουσίες του ή από τα
δηµιουργούµενα αέρια:
Οξείδια του θείου (SOx)
Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.
Ενώσεις υδρογονάνθρακων
∆ιοξείδιο του πυριτίου - καπνός
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: Χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.
· Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσµένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

6 Μετρα για την αντιµετωπιση τυχαιασ εκλυσησ
· Mέτρα προστασίας για τον άνθρωπο:
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.
Μην αναπνέετε την σκόνη.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
· Mέτρα προστασίας περιβάλλοντος:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· Τρόπος καθαρισµού/συλλογής:
Συλλέγονται µηχανικά.
Το συλλεγµένο υλικό να εναποθετείται κανονικά.

7 Χειρισµοσ και αποθηκευση
· Χειρισµός:
· Οδηγίες για την ασφαλή χρήση:
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.
If dust/smoke is developed, avoid breathing dust/smoke.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Avoid contact with hot product.
· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης: ∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες:
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισµένες µορφές του, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
Να διατηρείτε το δοχείο σε µέρος µε καλό αερισµό.
θερµοκρασία εναποθήκευσης: < 70 °C

8 Ελεγχοσ τησ εκθεσησ στο προϊοντα/ατοµικη προστασια
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.
· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:
Το προϊόν δεν περιέχει σηµαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα
έπρεπε να ελέγχονται..
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.
· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Να µην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/νεφώµατα.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
· Προστασία για την αναπνοή:
· Προστασία για τα χέρια:
∆εν απαιτούνται γάντια χηµικής προστασίας
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: PPSF S
(συνέχεια από τη σελίδα 2)

Use heat resitant gloves when handling hot/molten product.
· Προστασία για τα µάτια: Προστατευτικά γυαλιά.
· Προστασία για το σώµα: Wear heat-resistant protective clothing when handling hot/molten product.

9 Φυσικεσ και χηµικεσ ιδιοτητεσ
· Γενικές πληροφορίες
Μορφή:
Χρώµα:
Οσµή:

στερεό
αδιαφανείς χρωµατισµοί
άοσµο

· Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: µη χρησιµοποιήσιµο
µη χρησιµοποιήσιµο
Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως:
· Σηµείο αναφλέξεως:

> 427°C

· Θερµοκρασία αναφλέξεως:

µη καθωρισµένο

· Θερµοκρασία αποσυνθέσεως:

> 430°C

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως:

Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως:

∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

· Πυκνότητα σε 20°C:

1,3 - 1,4 γρ./εκ.³

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό:

αδιάλυτο

10 Σταθεροτητα και αντιδρασιµοτητα
· Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται: θερµοκρασίες > 430 °C
· Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:
ισχυρά οξειδωτικά µέσα
ισχυρά οξέα
∆ιαλυτικά µέσα αρωµατική
· Επικίνδυνες αντιδράσεις: ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.
· Επικίνδυνα αποσυνθετικά προϊόντα:
Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.
Ενώσεις υδρογονάνθρακων
Οξείδια του θείου (SOx)
∆ιοξείδιο του πυριτίου - καπνός

11 Τοξικολογικα στοιχεια
· Κίνδυνος άµεσης τοξικότητας:
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· στο δέρµα: µηχανικά ερεθιστική ενέργεια σκόνη
· στο µάτι: µηχανικά ερεθιστική ενέργεια σκόνη
· Ευαισθητοποίηση: ∆εν είναι γνωστή καµία ευαισθητοποίηση.
· Συµπληρωµατικές τοξικολογικές ενδείξεις:
Με κατάλληλο χειρισµό και σκοπιµότητα χρήσεως το προϊόν από δική µας πείρα και από τις πληροφορίες που
έχουµε δεν προξενεί καµία βλάβη στην υγεία.
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12 Τοξικολογικα στοιχεια
· Γενικές οδηγίες: WGK 1 (∆ική µας εκτίµηση): Ελαφρώς επικίνδυνο

13 Στοιχεια σχετικα µε τη διαθεση (εξαλειψη)
· Προϊόν:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.

14 Στοιχεια σχετικα µε τη µεταφορα
· Μεταφορά επί εδάφους ADR/RID:
· ADR/RID, τάξη:
· Μεταφορά µε πλοίο στη θάλασσα IMDG:
· IMDG κλάση:
· Εναέρια µεταφορά ICAO-TI και IATA-DGR:
· ICAO/IATA-Κλάση: · Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις: Κατά τις άνω διατάξεις δεν είναι επικίνδυνο εµπόρευµα.

15 Στοιχεια σχετικα µε τισ κανονιστικεσ διαταξεισ
· Ειδικός καθορισµός σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΕΟΚ:
Βάσει του µεθοδικού υπολογισµού των "Γενικών Εκτιµήσεων Παρασκευασµάτων της ΕΚ" όπως η τελευταία
ισχύουσα έκδοση το προϊόν δεν επιβάλλεται να καθοριστεί.
Να πέρνετε τα συνήθη προφυλακτικά µέτρα όταν χειρίζεστε χηµικές ουσίες.
· Εθνικές διατάξεις
· Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση: WGK 1 (∆ική µας εκτίµηση): Ελαφρώς επικίνδυνο

16 Αλλα στοιχεια
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες
των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.
· ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα:
C.S.B. GmbH
Phone: ++49-2151 - 652086-0
Oberstrasse 10
Fax: ++49-2151 - 652086-9
D-47829 Krefeld
· Για πληροφορίες απευθυνθείτε:
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