Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG
Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας (σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) 1907/2006, τον Κανονισµό (EΚ)
1272/2008 και τον Κανονισµό (EΚ) 453/2010)
Εµπορικές επωνυµίες: Creaton 966
Αναθεώρηση: 15.11.2010
1.

ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

1.1

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Φυσική καολινιτική άργιλος
Αρ. εγγραφής REACH:
Εξαιρείται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V.7
Συνώνυµα:
Φυσική καολινιτική άργιλος

1.2

Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες
χρήσεις
Κύριες εφαρµογές – µη εξαντλητική λίστα: Κεραµικά (είδη υγιεινής, πλακίδια δαπέδου, πλακίδια
τοίχου, κεραµίδια οροφής, πλακίδια, πορσελάνες, επιτραπέζια σκεύη, πυρίµαχα σκεύη κ.λπ.)
Σµάλτα
Γυαλί
Υλικό πλήρωσης
Καταβύθιση σφράγιση
Βαφές
Πλαστικά και καουτσούκ
Κόλλες και στεγανωτικά
Οικοδοµικά υλικά και τσιµέντο

1.3

Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG
Bahnhofstraße 4
D - 56427 Siershahn
Αρ. τηλεφώνου
0049 (0)2623 / 604-0
Αρ. φαξ
0049 (0)2623 / 604-40
∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου υπευθύνου SDS
info@goerg-schneider.de

1.4

Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αρ. τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης:
0049 (0)2623 / 604-0
∆ιαθέσιµος εκτός ωρών γραφείου?
Όχι
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2.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΌΤΗΤΑΣ

2.1

Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Αυτό το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόµησης ως επικίνδυνο, όπως καθορίζεται στον
Κανονισµό EΚ 1272/2008 και στην Οδηγία 67/548/ΕOΚ.
Ανάλογα µε τον τύπο χειρισµού και χρήσης (π.χ. άλεση, ξήρανση), ενδέχεται να δηµιουργηθεί
αεροµεταφερόµενο, εισπνεόµενο κρυσταλλικό πυρίτιο. Η παρατεταµένη και/ή µαζική εισπνοή
εισπνεόµενης σκόνης κρυσταλλικού πυριτίου ενδέχεται να προκαλέσει πνευµονική ίνωση, η οποία
αναφέρεται συνήθως ως πυριτίαση. Τα κύρια συµπτώµατα της πυριτίασης είναι ο βήχας και η
αδυναµία αναπνοής. Η έκθεση σε εισπνεόµενο κρυσταλλικό πυρίτιο στο χώρο εργασίας πρέπει να
παρακολουθείται και να ελέγχεται.
Ο χειρισµός αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται µε προσοχή, για να αποφευχθεί η δηµιουργία
σκόνης.
Κανονισµός ΕΚ 1272/2008:
Χωρίς ταξινόµηση
Ταξινόµηση ΕΚ (67/548/ΕOΚ):
Χωρίς ταξινόµηση
Το προϊόν αυτό περιέχει λιγότερο από 1% εισπνεόµενο κρυσταλλικό πυρίτιο.

2.2

Στοιχεία επισήµανσης
κανένα

2.3

Άλλοι κίνδυνοι
Αυτό το προϊόν αυτό είναι µια ανοργανική ουσία και δεν πληροί τις προδιαγραφές PBT ή vPvB,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIII του REACH.

3.

ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

3.1

Κύριο συστατικό
Καολινιτικος αργιλος
Ποσότητα: 100%
EINECS: 310-127-6

3.2

Προσµίξεις
κανένα

4.

ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ

4.1

Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Επαφή µε τα µάτια
Ξεπλύνετε µε άφθονες ποσότητες νερού και αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν ο ερεθισµός
επιµείνει.
Εισπνοή
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Συνιστάται να µετακινηθεί το άτοµο που εκτέθηκε από το χώρο στο φρέσκο αέρα.
Κατάποση
∆εν απαιτείται η παροχή πρώτων βοηθειών.
Επαφή µε το δέρµα
∆εν χρειάζονται ειδικές πρώτες βοήθειες.
4.2

Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες
∆εν παρατηρούνται οξέα ή καθυστερηµένα συµπτώµατα και επιδράσεις.
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4.3

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν απαιτούνται συγκεκριµένες ενέργειες.

5.

ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ

5.1

Πυροσβεστικά µέσα
∆εν απαιτούνται συγκεκριµένα µέτρα πυρόσβεσης.

5.2

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Μη εύφλεκτο. ∆εν γίνεται επικίνδυνη θερµική αποσύνθεση.

5.3

Συστάσεις για τους πυροσβέστες
∆εν απαιτείται ειδική προστασία για την πυρόσβεση.

6.

ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

6.1

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγετε τη δηµιουργία αεροµεταφερόµενης σκόνης, φορέστε εξοπλισµό προσωπικής
προστασίας που να πληροί τους εθνικούς κανονισµούς.
6.2

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
∆εν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.

6.3

Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Αποφύγετε τη στεγνή σάρωση και χρησιµοποιήστε ψεκασµό νερού ή συστήµατα καθαρισµού µε
αναρρόφηση για την αποφυγή της δηµιουργίας αεροµεταφερόµενης σκόνης. Να φοράτε
εξοπλισµό προσωπικής προστασίας, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς.

6.4

Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Βλ. τµήµατα 8 και 13.

7.

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

7.1

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

7.1.1 Αποφύγετε τη δηµιουργία αεροµεταφερόµενης σκόνης. Φροντίστε να εγκατασταθούν συστήµατα
εξαερισµού µε απαγωγή στους χώρους όπου δηµιουργείται αεροµεταφερόµενη σκόνη. Σε
περίπτωση που ο εξαερισµός είναι ανεπαρκής, να φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας
του αναπνευστικού συστήµατος. Να µεταχειρίζεστε τα συσκευασµένα προϊόντα µε προσοχή, ώστε
να αποφευχθεί η τυχαία διάρρηξη. Εάν χρειάζεστε συµβουλές σχετικά µε τις τεχνικές ασφαλούς
χειρισµού, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας ή ελέγξτε τον Οδηγό Καλών Πρακτικών που
αναφέρεται στην ενότητα 16.
7.1.2 απαγόρευση τροφίµων, ποτών και καπνίσµατος σε χώρους εργασίας·
; πλύσιµο χεριών µετά τη χρήση και
; αφαίρεση µολυσµένου ρουχισµού και προστατευτικού εξοπλισµού πριν από την είσοδο σε
χώρους φαγητού.
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7.2

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
Τεχνικά µέτρα/Προφυλάξεις
Περιορίστε στο ελάχιστο τη δηµιουργία αεροµεταφερόµενης σκόνης και αποτρέψτε τη διασπορά
µέσω του ανέµου, κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Να διατηρείτε τους περιέκτες κλειστούς

7.3

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Εάν χρειάζεστε συµβουλές σχετικά µε συγκεκριµένες τεχνικές, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή
σας ή ελέγξτε τον Οδηγό Καλών Πρακτικών που αναφέρεται στην ενότητα 16.

8.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

8.1

Παράµετροι ελέγχου
Να τηρείτε τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε το χώρο εργασίας για όλους τους τύπους
αερόφερτης σκόνης (συνολική σκόνη, αναπνεύσιµη σκόνη και αναπνεύσιµη σκόνη κρυσταλλικού
Το OEL (Όριο Έκθεσης στο χώρο εργασίας) για την αναπνεύσιµη σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου
sτην germany είναι 0,15 mg/m³, το οποίο µετράται ως TWA (Χρονοσταθµισµένος Μέσος Όρος) 8
ωρών. Για τα αντίστοιχα όρια σε άλλες χώρες, συµβουλευτείτε έναν αρµόδιο ειδικό επί της υγιεινής
στο χώρο εργασίας ή την τοπική ρυθµιστική αρχή.

8.2

Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι
Περιορίστε στο ελάχιστο τη δηµιουργία αεροµεταφερόµενης σκόνης. Να χρησιµοποιείτε κλειστούς
χώρους επεξεργασίας, συστήµατα τοπικού εξαερισµού µε απαγωγή ή άλλους µηχανικούς
τρόπους ελέγχου, προκειµένου τα επίπεδα αεροµεταφερόµενης σκόνης να διατηρούνται
χαµηλότερα από τα κατώτερα όρια έκθεσης. Εάν οι χειρισµοί του χρήστη δηµιουργούν σκόνη,
αναθυµιάσεις ή νέφος χρησιµοποιήστε σύστηµα εξαερισµού, προκειµένου το επίπεδο έκθεσης στα
αεροµεταφερόµενα σωµατίδια να διατηρηθεί χαµηλότερο από το όριο. Να λαµβάνετε οργανωτικά
µέτρα, π.χ. αποµονώνοντας το προσωπικό από τους χώρους µε σκόνη. Να αφαιρείτε και να
8.2.2 Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
(a)

Προστασία των µατιών/του προσώπου
Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας µε πλευρική προστασία στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος

(b)

Προστασία του δέρµατος
∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις. Για τα χέρια, βλ. παρακάτω. Συνιστάται η χρήση των
κατάλληλων µέτρων προστασίας (π.χ. προστατευτικός ρουχισµός, κρέµες προστασίας) για τους
εργάτες που πάσχουν από δερµατίτιδα ή έχουν ευαισθησία στο δέρµα.
Προστασία των χεριών
Συνιστάται η χρήση των κατάλληλων µέτρων προστασίας (π.χ. γάντια, κρέµες προστασίας) για
τους εργάτες που πάσχουν από δερµατίτιδα ή έχουν ευαισθησία στο δέρµα. Να πλένετε τα χέρια
σας στο τέλος κάθε συνεδρίας εργασίας.

(c)

Προστασία των αναπνευστικών οδών
Σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης σε συγκεντρώσεις αεροµεταφερόµενης σκόνης, να φοράτε
εξοπλισµό προστασίας του αναπνευστικού που να πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ή της
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8.2.3 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Να αποφεύγεται η διασπορά µέσω του ανέµου.
9.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

9.1

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

(a)

Όψη
στερεό
Άµορφο
Σε µορφή κόκκων
Οσµή
άοσµο
Όριο οσµής
Μη σχετικό
pH
pH (100 g/l νερό στους 20°C)
3 -- 7
Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως
Μη διαθέσιµο
Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης
Μη διαθέσιµο
Σηµείο ανάφλεξης
Μη διαθέσιµο
Ταχύτητα εξάτµισης
Μη διαθέσιµο
Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο)
Μη διαθέσιµο
Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα ή όρια εκρηκτικότητας
Μη διαθέσιµο
Πίεση ατµών
Μη διαθέσιµο
Πυκνότητα ατµών
Μη διαθέσιµο
Σχετική πυκνότητα
2.6 g/cm³
∆ιαλυτότητα (διαλυτότητες)
Υδατοδιαλυτότητα
αµελητέο
∆ιαλυτότητα σε υδροφθορικό οξύ
ναι
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό
Μη διαθέσιµο
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης
Μη διαθέσιµο
Θερµοκρασία αποσύνθεσης
Μη διαθέσιµο
Ιξώδες
Μη διαθέσιµο
Εκρηκτικές ιδιότητες
Μη διαθέσιµο
Οξειδωτικές ιδιότητες
Μη διαθέσιµο

(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)

(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
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9.2

Άλλες πληροφορίες
∆εν άλλες πληροφορίες

10.

ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

10.1 ∆ραστικότητα
Αδρανές, µη αντιδραστικό
10.2 Χηµική σταθερότητα
Χηµικώς σταθερό.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
∆εν έχει επικίνδυνες αντιδράσεις.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Μη σχετικό
10.5 Μη συµβατά υλικά
Καµία ιδιαίτερη ασυµβατότητα.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Μη σχετικό
11.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
(a)

Οξεία τοξικότητα
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

(b)

∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

(c)

Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

(d)

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

(e)

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

(f)

Καρκινογένεση
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

(g)

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

(h)

STOT-εφάπαξ έκθεση
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Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
(i)

STOT-επανειληµµένη έκθεση
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

(j)

Τοξικότητα αναρρόφησης
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

12.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1 Τοξικότητα
Μη σχετικό
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
Μη σχετικό
12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Μη σχετικό
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
Αµελητέο
12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Μη σχετικό
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες, γνωστές ανεπιθύµητες επιδράσεις.
13.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Απόβλητα από κατάλοιπα/µη χρησιµοποιηµένα προϊόντα
Όπου είναι δυνατόν, η ανακύκλωση προτιµάται από την απόρριψη. Μπορεί να απορριφθεί
σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.
Συσκευασία
Η δηµιουργία σκόνης από κατάλοιπα στη συσκευασία θα πρέπει να αποφεύγεται και να
εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία στο χώρο εργασίας.
Να αποθηκεύετε τα µη χρησιµοποιηµένα υλικά συσκευασίας σε κλειστούς περιέκτες.
Η ανακύκλωση και η απόρριψη συσκευασιών θα πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε τους τοπικούς
κανονισµούς.
Η επαναχρησιµοποίηση συσκευών δεν συνιστάται. Η ανακύκλωση και η απόρριψη υλικών
συσκευασίας θα πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων.

14.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

14.1 Αριθµός ΟΗΕ
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Μη σχετικό
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗE
Μη σχετικό
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά
ADR: Μη ταξινοµηµένο
IMDG: Μη ταξινοµηµένο
ICAO/IATA: Μη ταξινοµηµένο
RID: Μη ταξινοµηµένο
14.4 Οµάδα συσκευασίας
Μη σχετικό
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Μη σχετικό
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
∆εν χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις.
14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του
κώδικα IBC
Μη σχετικό
15.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την
ουσία ή το µείγµα

∆εν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.
∆ιεθνής νοµοθεσία/απαιτήσεις:
∆εν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.
15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
Εξαιρείται από την Εγγραφή REACH, σύµφωνα µε το Παράρτηµα V.7.
16.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υλικά τρίτων προµηθευτών
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Στο µέτρο που υλικά που δεν κατασκευάζονται ή δεν παρέχονται από την Goerg & Schneider
GmbH u. Co. KG χρησιµοποιούνται σε σχέση µε ή αντί για υλικά της Goerg & Schneider GmbH u.
Co. KG, αποτελεί ευθύνη του ιδίου του πελάτη να αποκτήσει, από τον κατασκευαστή ή τον
προµηθευτή, όλα τα τεχνικά στοιχεία και οι άλλες ιδιότητες που σχετίζονται µε αυτά και άλλα υλικά
και για την απόκτηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται µε αυτά. ∆εν µπορεί
να γίνει αποδεκτή καµία ευθύνη αναφορικά µε τη χρήση του Creaton 966 της συγκεκριµένης
Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG, σε συνδυασµό µε υλικό από άλλον προµηθευτή.
∆ιοξίνες
Το υλικό ενδέχεται να περιέχει ίχνη (µέρη ανά τρισεκατοµµύριο) οµοειδείς διοξίνες που βρίσκονται
στη φύση (PCDD, PCDF) µεταξύ των οποίων και TCDD. 2,3,7,8. Η TCDD έχει ταξινοµηθεί ως
γνωστό καρκινογόνο για τον άνθρωπο από την IARC στη Μονογραφία 69 (1997). Εάν αυτό το
υλικό χρησιµοποιηθεί ως τρόφιµο, τροφή ή καλλυντικό, συνιστάται ιδιαίτερα να ελέγχεται εάν
πληροί τις απαιτήσεις ή τη σχετική νοµοθεσία, ειδικά αναφορικά µε την περιεκτικότητα σε διοξίνες.

Ευθύνη
Αυτού του είδους οι πληροφορίες παρέχονται στο µέτρο των γνώσεων της Goerg & Schneider
GmbH u. Co. KG και θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες από την υποδεικνυόµενη ηµεροµηνία.
Ωστόσο, δεν γίνεται καµία δήλωση ή εγγύηση αναφορικά µε την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την
πληρότητά τους. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να ικανοποιηθεί αναφορικά µε την καταλληλότητα
και την πληρότητα των πληροφοριών αυτών για δική του ειδική χρήση.

Εκπαίδευση
Οι εργάτες θα πρέπει να πληροφορηθούν σχετικά µε την παρουσία του κρυσταλλικού πυριτίου και
να εκπαιδευθούν στην κατάλληλη χρήση και το χειρισµό του προϊόντος αυτού, όπως απαιτείται
Κοινωνικός διάλογος για το αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο
Στις 25 Απριλίου 2006, υπογράφηκε µια σύµβαση κοινωνικού διαλόγου µε τη συµµετοχή πολλών
κλάδων σχετικά µε την Προστασία της υγείας των εργαζοµένων µέσω της ορθής διαχείρισης και
χρήσης του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν. Η αυτόνοµη αυτή
συµφωνία, η οποία λαµβάνει οικονοµική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται σε
έναν Οδηγό καλών πρακτικών. Οι απαιτήσεις της Σύµβασης τέθηκαν σε ισχύ στις 25 Οκτωβρίου
2006. Η Σύµβαση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C
279/02). Το κείµενο της Σύµβασης και τα παραρτήµατά της, συµπεριλαµβανοµένου του Οδηγού
καλών πρακτικών, διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.nepsi.eu και παρέχουν
χρήσιµες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε τη διαχείριση των προϊόντων που περιέχουν
αναπνεύσιµο κρυσταλλικό πυρίτιο. Βιβλιογραφικές αναφορές διατίθενται κατόπιν αιτήµατος από
την EUROSIL, την Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Βιοµηχανικού Πυριτίου.
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