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Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ | 5382051δ27ε1221φαφ324δχ706β3568β
Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ δοχυµεντσ οφ τηισ σαφετψ δατα σηεετ παροχ βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε
τιµεσ το σπενδ το γο το τηε εβοοκ λαυνχη ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε χασεσ, ψου λικεωισε ατταιν νοτ δισχοϖερ τηε
προνουνχεµεντ σαφετψ δατα σηεετ παροχ τηατ ψου αρε λοοκινγ φορ. Ιτ ωιλλ χερταινλψ σθυανδερ τηε τιµε.
Ηοωεϖερ βελοω, λατερ ψου ϖισιτ τηισ ωεβ παγε, ιτ ωιλλ βε τηερεφορε τοταλλψ εασψ το γετ ασ χαπαβλψ ασ δοωνλοαδ λεαδ σαφετψ δατα σηεετ
παροχ
Ιτ ωιλλ νοτ σαψ ψου ωιλλ µανψ γροω ολδ ασ ωε νοτιφψ βεφορε. Ψου χαν χοµπλετε ιτ ωηιλε δισχηαργε δυτψ σοµετηινγ ελσε ατ ηουσε ανδ εϖεν ιν
ψουρ ωορκπλαχε. τηυσ εασψ! Σο, αρε ψου θυεστιον? ϑυστ εξερχισε ϕυστ ωηατ ωε ηαϖε τηε φυνδσ φορ υνδερ ασ χοµπετεντλψ ασ εϖαλυατιον
σαφετψ δατα σηεετ παροχ ωηατ ψου ιν ιµιτατιον οφ το ρεαδ!
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ
Τηισ Σαφε Υσε Ινστρυχτιον Σηεετ ισ τηε δοχυµεντ προϖιδεδ βψ Παροχ ΑΒ το χοµµυνιχατε ρεχοµµενδεδ σαφε ηανδλινγ ανδ υσε ινστρυχτιονσ φορ
µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ. Τηε Ευροπεαν Ρεγυλατιον (ΕΡ) ον Χηεµιχαλσ 1907/2006 (ΡΕΑΧΗ) ενφορχεδ ον ϑυνε 1, 2007 ονλψ ρεθυιρεσ α Σαφετψ
∆ατα Σηεετ (Σ∆Σ) φορ ηαζαρδουσ συβστανχεσ ανδ πρεπαρατιονσ.
ΣΕΧΤΙΟΝ 1: Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΕ ΣΥΒΣΤΑΝΧΕ/ΜΙΞΤΥΡΕ ΑΝ∆ ΟΦ ...
1.3. ∆εταιλσ οφ τηε συππλιερ οφ τηε σαφετψ δατα σηεετ Παροχ Οψ Αβ Ενεργιακυϕα 3 001800 Ηελσινκι Πηονε: +358 (0)46 876 8000 Φαξ−νο.:
+358(0)468768002 Ε−Μαιλ: Ρεσπονσιβλε φορ τηε σαφετψ δατα σηεετ: ασιακασπαλϖελυ≅παροχ.χοµ ΣΕΧΤΙΟΝ 2: Ηαζαρδσ ιδεντιφιχατιον 2.1.
Χλασσιφιχατιον οφ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε Χλασσιφιχατιον (ΧΛΠ):
Ξ ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ (ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΦΟΡΜ ΦΟΡ ΧΗΕΜΙΧΑΛΣ ∆ΑΤΑ)
Παροχ µινεραλ φιβρε ισ νοτ χλασσιφιεδ ασ δανγερουσ αχχορδινγ το ΕΥ διρεχτιϖε 67/548/ΕΕΧ, ρεγυλατιον (ΕΧ) Νο 1272/2008 ανδ τηε διρεχτιϖε
2009/2/ΕΧ. ∆εχοµποσιτιον οφ βινδερ αβοϖε 190οΧ µαψ προδυχε χαρβον διοξιδε ανδ σοµε τραχε γασεσ.
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ, Ιχεροχκ Στονεωοολ − Παροχ.σε
Ωηερε Το ∆οωνλοαδ Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ
δοχυµεντσ οφ τηισ σαφετψ δατα σηεετ παροχ βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε ερα το σπενδ το γο το τηε βοοκ ινιτιατιον ασ σκιλλφυλλψ ασ
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σεαρχη φορ τηεµ.
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ | ϖπσροβοτσ
Βοοκµαρκ Φιλε Π∆Φ Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ|χουριερ φοντ σιζε 13 φορµατ Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ
οβταινινγ τηε σοφτ δοχυµεντσ οφ τηισ σαφετψ δατα σηεετ παροχ βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε ερα το σπενδ το γο το τηε βοοκ λαυνχη ασ
χοµπετεντλψ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε χασεσ, ψου λικεωισε πυλλ
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ − τηεµψτη.χοµ.ϖν
ΠΑΡΟΧ στονε ωοολ προδυχτσ αρε χαπαβλε οφ ωιτηστανδινγ ηιγη τεµπερατυρεσ. Τηε βινδερ σταρτσ το εϖαπορατε ωηεν ιτσ τεµπερατυρε εξχεεδσ
αππροξιµατελψ 200°Χ. Τηε ινσυλατινγ προπερτιεσ ρεµαιν υνχηανγεδ, βυτ τηε χοµπρεσσιϖε στρεσσ ωεακενσ. Τηε σοφτενινγ τεµπερατυρε οφ στονε
ωοολ προδυχτσ ισ οϖερ 1000°Χ. ∆ιµενσιονσ
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ δοχυµεντσ οφ τηισ σαφετψ δατα σηεετ παροχ βψ ονλινε.
Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε τιµεσ το σπενδ το γο το τηε βοοκ εσταβλισηµεντ ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε χασεσ, ψου
λικεωισε γετ νοτ δισχοϖερ τηε ρεϖελατιον σαφετψ δατα σηεετ παροχ τηατ ψου ...
ΗςΑΧ Σλαβσ − Παροχ.χοµ
ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ Αχχορδινγ το Σαφε Ωορκ Αυστραλια Πριντινγ δατε 29.09.2015 Ρεϖισιον: 29.09.2015 Προδυχτ Ναµε:ΠΑΡΟΧ ΣΤΟΝΕ
ΩΟΟΛ (Χοντδ. οφ παγε 1) 41.0 Σκιν Χονταχτ: ∆υστ µαψ χαυσε τεµποραρψ ιτχηινγ ανδ ιρριτατιον. Εψε Χονταχτ: ∆υστ µαψ χαυσε τεµποραρψ
ιρριτατιον ορ αβρασιον το τηε εψε. 5 . ΦΙΡΕ ΦΙΓΗΤΙΝΓ ΜΕΑΣΥΡΕΣ
Παροχ | στονε ωοολ ινσυλατιον − προδυχτσ ανδ σολυτιονσ ...
Συρφαχε τεµπερατυρε οφ τηε φαχινγ µυστ νοτ εξχεεδ 80°Χ (τεµπερατυρε ρεστριχτιον δετερµινεδ ιν αχχορδανχε ωιτη ηεατ ρεσιστανχε αδηεσιϖε).
ΠΑΡΟΧ στονε ωοολ προδυχτσ αρε χαπαβλε οφ ωιτηστανδινγ ηιγη τεµπερατυρεσ. Τηε βινδερ σταρτσ το εϖαπορατε ωηεν ιτσ τεµπερατυρε εξχεεδσ
αππροξιµατελψ 200°Χ.
Παροχ στονε ωοολ ινσυλατιον σολυτιονσ ανδ προδυχτσ − Παροχ.χοµ
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Τηε συρφαχε τεµπερατυρε οφ τηε φαχινγ µυστ νοτ εξχεεδ +80°Χ (τεµπερατυρε ρεστριχτιον δετερµινεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ηεατ ρεσιστανχε οφ
αδηεσιϖε). ΠΑΡΟΧ στονε ωοολ προδυχτσ αρε χαπαβλε οφ ωιτηστανδινγ ηιγη τεµπερατυρεσ. Τηε βινδερ σταρτσ το εϖαπορατε ωηεν ιτσ
τεµπερατυρε εξχεεδσ αππροξιµατελψ 200°Χ.
Ιχεροχκ ∆υχτωραπ − Στονε Ωοολ Ινσυλατιον Ματ − Παροχ.χο.υκ
Τηε λιµιτινγ τεµπερατυρε οφ τηε φιβρε ισ µορε τηαν +1000°Χ βυτ τηε ρολλ σηουλδ νοτ βε υσεδ ωηερε τεµπερατυρεσ αρε χοντινυουσλψ αβοϖε
+250°Χ.
Σ∆Σ − Σαφετψ ∆ατα Σηεετσ Σεαρχη
Ρεχογνιζινγ τηε σηοωινγ οφφ ωαψσ το γετ τηισ βοοκ σαφετψ δατα σηεετ παροχ ισ αδδιτιοναλλψ υσεφυλ. Ψου ηαϖε ρεµαινεδ ιν ριγητ σιτε το σταρτ
γεττινγ τηισ ινφο. γετ τηε σαφετψ δατα σηεετ παροχ χολλεαγυε τηατ ωε οφφερ ηερε ανδ χηεχκ ουτ τηε λινκ. Ψου χουλδ βυψ γυιδε σαφετψ δατα
σηεετ παροχ ορ αχθυιρε ιτ ασ σοον ασ φεασιβλε. Ψου χουλδ σπεεδιλψ δοωνλοαδ τηισ σαφετψ δατα σηεετ παροχ αφτερ γεττινγ δεαλ.
ΜΑΤΕΡΙΑΛ ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ − τεκνισκ ισολερινγ
ΠΑΡΟΧ→ στανδσ φορ ενεργψ−εφφιχιεντ ανδ φιρε σαφε ινσυλατιον προδυχτσ ανδ σολυτιονσ οφ στονε ωοολ φορ νεω ανδ ρενοϖατεδ βυιλδινγσ,
ΗςΑΧ, µαρινε ανδ οφφσηορε ανδ οτηερ ινδυστριαλ αππλιχατιονσ. Βεηινδ τηοσε προδυχτσ τηερε ισ αν 80−ψεαρ ηιστορψ οφ στονεωοολ προδυχτιον
κνοωηοω βαχκεδ ωιτη τεχηνιχαλ ινσυλατιον εξπερτισε ανδ ιννοϖατιον.
ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ − Χολλανο
Ηεαδ Οφφιχε: ΠΑΡΟΧ ΓΡΟΥΠ, Π.Ο. Βοξ 240 (Ενεργιακυϕα 3), ΦΙ−00181 Ηελσινκι, Φινλανδ, Τελ. +358 46 876 8000, Φαξ +358 46 876 8002,
ωωω.παροχ.χοµ Τηε ινφορµατιον ιν τηισ δατα σηεετ ρεπρεσεντσ τηε σολε ανδ χοµπρεηενσιϖε δεσχριπτιον οφ τηε χονδιτιον οφ τηε προδυχτ ανδ ιτσ
τεχηνιχαλ προπερτιεσ. Ηοωεϖερ, τηε χοντεντ οφ τηισ δατα σηεετ
ΠΑΡΟΧ Ηϖαχ Σεχτιον ΑλυΧοατ Τ − Πιπε, Σηεετ & Σλαβ Ινσυλατιον
Παροχ Πανελ Σψστεµσ χρεατεδ φιρε προοφ πανελσ βψ χοµβινινγ στεελ σηεετσ ωιτη µινεραλ ωοολ ινσυλατιον χρεατινγ ηιγη περφορµανχε
πανελλινγ. Λεαρν µορε τοδαψ.
ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ − Χολλανο
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ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ αχχορδινγ το Ρεγυλατιον (ΕΧ) Νο. 1907/2006 (αµενδεδ βψ Ρεγυλατιον (ΕΥ) 2015/830) Σεµπαροχ Ι 12 Νς ΣΕΧΤΙΟΝ 1:
Ιδεντιφιχατιον οφ τηε συβστανχε/µιξτυρε ανδ οφ τηε χοµπανψ/υνδερτακινγ 1.1. Προδυχτ ιδεντιφιερ 1.2. Ρελεϖαντ ιδεντιφιεδ υσεσ οφ τηε
συβστανχε ορ µιξτυρε ανδ υσεσ αδϖισεδ αγαινστ Υσε οφ τηε Συβστανχε/Μιξτυρε Ωοοδ ...
ΜΑΤΕΡΙΑΛ ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ Ξ ΙΧΕΡΟΧΚ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΦΟΡΜ Τραδε ναµε ...
ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ αχχορδινγ το Ρεγυλατιον (ΕΧ) Νο. 1907/2006 (αµενδεδ βψ Ρεγυλατιον (ΕΥ) 2015/830) Σεµπαροχ Ραπιδ Σ ΣΕΧΤΙΟΝ 1:
Ιδεντιφιχατιον οφ τηε συβστανχε/µιξτυρε ανδ οφ τηε χοµπανψ/υνδερτακινγ 1.1. Προδυχτ ιδεντιφιερ 1.2. Ρελεϖαντ ιδεντιφιεδ υσεσ οφ τηε
συβστανχε ορ µιξτυρε ανδ υσεσ αδϖισεδ αγαινστ Υσε οφ τηε Συβστανχε/Μιξτυρε Ω οοδ ...
ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ αχχορδινγ το Ρεγυλατιον
Σαφετψ ∆ατα Σηεετσ: Ωιλλ νοω ηαϖε α σπεχιφιεδ 16−σεχτιον φορµατ. Ινφορµατιον ανδ τραινινγ: Εµπλοψερσ αρε ρεθυιρεδ το τραιν ωορκερσ ον
τηε νεω λαβελσ ελεµεντσ ανδ σαφετψ δατα σηεετσ φορµατ το φαχιλιτατε ρεχογνιτιον ανδ υνδερστανδινγ. Ηιγηλιγητσ. ΝΕΩ ΗΧΣ Νοτιχε οφ
Προποσεδ Ρυλεµακινγ;
ΙΧΑΝΖ ΦΒΣ−1 Ινσυλατιον Ροχκωοολ ΜΣ∆Σ 070509[1]
ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ αχχορδινγ το Ρεγυλατιον (ΕΥ) Νο. 1907/2006 Σεµπαροχ Ραπιδ ς 1. Ιδεντιφιχατιον οφ τηε συβστανχε/πρεπαρατιον ανδ οφ
τηε χοµπανψ/υνδερτακινγ Υσε οφ τηε Συβστανχε/Πρεπαρατιον Ωοοδ αδηεσιϖε. Χοµπανψ/Υνδερτακινγ Ιδεντιφιχατιον Χολλανο Αδηεσιϖεσ ΑΓ
Ειχηενστρασσε 12 ΧΗ−6203 Σεµπαχη−Στατιον Τελ. +41 41 469 91 11 Φαξ +41 41 469 91 12
Σαφετψ ∆ατα Σηεετσ − Προσοχο
Περσοναλ πρεχαυτιονσ Ωεαρ προτεχτιϖε χλοτηινγ ασ δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 8 οφ τηισ σαφετψ δατα σηεετ. 6.2. Ενϖιρονµενταλ πρεχαυτιονσ
Ενϖιρονµενταλ πρεχαυτιονσ ∆ο νοτ δισχηαργε ιντο δραινσ, ωατερ χουρσεσ ορ οντο τηε γρουνδ. 6.3. Μετηοδσ ανδ µατεριαλ φορ χονταινµεντ ανδ
χλεανινγ υπ Μετηοδσ φορ χλεανινγ υπ Αϖοιδ γενερατιον ανδ σπρεαδινγ οφ δυστ.
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ Σαφετψ ∆ατα Σηεετ Παροχ Ψου ωον τ φινδ φιχτιον ηερε λικε Ωικιπεδια, Ωικιβοοκσ ισ δεϖοτεδ εντιρελψ το τηε
σηαρινγ οφ κνοωλεδγε. ινσταντ ποτ υλτιµατε χοοκβοοκ τηε χοµπλετε πρεσσυρε χοοκερ γυιδε ωιτη δελιχιουσ ανδ ηεαλτηψ ινσταντ ποτ ρεχιπεσ
ινσταντ ποτ Παγε 1/7.
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Πολψµερ, Χολοραντ & Χηεµιχαλ Σαφετψ ∆ατα Σηεετσ
Τηε ινφορµατιον προϖιδεδ ιν τηισ Σαφετψ ∆ατα Σηεετ ισ χορρεχτ το τηε βεστ οφ ουρ κνοωλεδγε, ινφορµατιον ανδ βελιεφ ατ τηε δατε οφ ιτσ
πυβλιχατιον. Τηε ινφορµατιον γιϖεν ισ δεσιγνεδ ονλψ ασ α γυιδανχε φορ σαφε ηανδλινγ, υσε, προχεσσινγ, στοραγε, τρανσπορτατιον, δισποσαλ ανδ
ρελεασε ανδ ισ
Σαφετψ ∆ατα Σηεετ
ΣΑΦΕΤΨ ∆ΑΤΑ ΣΗΕΕΤ 401600 ΝευΜο∆ξ Μολεχυλαρ, Ινχ. ∆οχυµεντ 40600432 Ρεϖ. Β Παγε 1 οφ 10 2020−10 ΣΕΧΤΙΟΝ 1. Ιδεντιφιχατιον 1.1
Προδυχτ Ναµε ΝευΜο∆ξ ςιραλ Λψσισ Βυφφερ Προδυχτ Χοδε 401600 1.2. Ρελεϖαντ ιδεντιφιεδ υσε Φορ Ιν ςιτρο ∆ιαγνοστιχ Υσε
.
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