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SUMI - ΠΑΜΕ 

Πληροφορίες Ασφάλειας 
Μειγμάτων για 
Επαγγελματίες 

 
 

 

Tίτλος: Βιομηχανική βαφή χωρίς ψεκασμό, με 
αυτοματοποιημένο θάλαμο   

CEPE_IS_04 

 
Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για 

τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων 

Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος. 

 

Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας 
Εφαρμογή βαφής σε γραμμή παραγωγής με πινέλο, ρολό, εμβάπτιση, επάλειψη, πηνίο, 
ρευστοποιημένη κλίνη ή επικάλυψη κουρτίνα  (αυτοματοποιημένη εφαρμογή) 

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το SWED CEPE_IS_04 
 

Συνθήκες εφαρμογής 

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους 
Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες 
ετησίως  
 

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων 
 

Στάδιο εφαρμογής Εξαερισμός Εξαερισμός - Ανανέωση 
αέρα/ώρα 

Προετοιμασία των υλικών για 
εφαρμογή 

Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του 
χώρου 

5-10 

Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής 
και χειρισμός επικαλυμμένων 
εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση 

Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του 
χώρου 

5-10 

Εφαρμογή  Τοπικό σύστημα εξαερισμού Αναφορά σε 
κατάλληλα τεχνικά 

πρότυπα 
Στέγνωμα/Σκλήρυνση Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του 

χώρου 
5-10 

Καθαρισμός εξοπλισμού 
εφαρμογής μέσα στον θάλαμο 

Τοπικό σύστημα εξαερισμού Αναφορά σε 
κατάλληλα τεχνικά 

πρότυπα 

Καθαρισμός εξοπλισμού 
εφαρμογής έξω από τον θάλαμο 

Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του 
χώρου 

5-10 

Διαχείριση απορριμμάτων  Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του 
χώρου 

5-10 
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Στάδιο εφαρμογής Αναπνευστικό 

Σύστημα 
Μάτια Χέρια 

Προετοιμασία των υλικών Όχι 
 

Προστασία ματιών 
σύμφωνα με 

EN166 

Χρήση εγκεκριμένων 
γαντιών σύμφωνα με 

EN374 

Φόρτωση εξοπλισμού 
εφαρμογής 
και χειρισμός επικαλυμμένων 
εξαρτημάτων πριν από 
σκλήρυνση 

Όχι 
 

Προστασία ματιών 
σύμφωνα με 

EN166 

Χρήση εγκεκριμένων 
γαντιών σύμφωνα με 

EN374 

Εφαρμογή Όχι 
 

Όχι Όχι 

Στέγνωμα/Σκλήρυνση  Όχι 
 

Όχι Όχι 

Καθαρισμός εξοπλισμού 
εφαρμογής μέσα στον 
θάλαμο 

Όχι 
 

Προστασία ματιών 
σύμφωνα με 

EN166 

Χρήση εγκεκριμένων 
γαντιών σύμφωνα με 

EN374 
Καθαρισμός εξοπλισμού 
εφαρμογής έξω από τον 
θάλαμο 

Όχι 
 

Προστασία ματιών 
σύμφωνα με 

EN166 

Χρήση εγκεκριμένων 
γαντιών σύμφωνα με 

EN374 

Διαχείριση απορριμμάτων Όχι Προστασία ματιών 
σύμφωνα με 

EN166 

Χρήση εγκεκριμένων 
γαντιών σύμφωνα με 

EN374 

 
Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές. 
 

          
 
http://www.ducc.eu/Publications.aspx 

 
 

 

Αποποίηση ευθυνών 

Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από 
τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής 
ασφάλειας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά 
οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη 
οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για 
οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και 
των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. 

http://www.ducc.eu/Publications.aspx

