
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  

Κωδικός προϊόντος: CT1221

Όνομα προϊόντος: CAB-O-SILÒ CT-1221 Fumed Silica
REACH αριθµό καταχωρισης: Βλ. Τμήμα 3
Συνώνυμα: Διοξείδιο του πυριτίου, συνθετική άμορφη πυρίτια, πυρογενής άμορφη πυρίτια

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις  

Συνιστώμενη χρήση: Διάφορα, Ρεολογικός έλεγχος, Πυκνωτικά μέσα, Παράγοντας ροής, Μέσο ενίσχυσης σε:
Επιστρώσεις, Άλλα

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Δεν διατίθενται πληροφορίες.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας  

Διεύθυνση email: SDS@cabotcorp.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης  

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: Εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο / 7 ημέρες την εβδομάδα

Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο 31 Ημερομηνία
αναθεώρησης:

11-Ιουν-2018

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), πρέπει
να παρέχεται ένα Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) για επικίνδυνες
ουσίες ή μείγματα.  Το προϊόν αυτό δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης του
Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP).  Συνεπώς, ένα τέτοιο έγγραφο βρίσκεται
εκτός του σκοπού του Άρθρου 31 του REACH και δεν ισχύουν οι απαιτήσεις
για το περιεχόμενο σε κάθε τμήμα.

Έκδοση 3

Κεντρικά Γραφεία Cabot EMEA*
CABOT ΕΛΒΕΤΙΑ GmbH
Mühlentalstrasse 36
8200 Schaffhausen
Ελβετία
Τηλ.: +41 (0) 52 630 3838
Φαξ: +41 (0) 52 630 3810

Κέντρο επιχειρηματικών υπηρεσιών Cabot EMEA*
101 Mukusalas Street
LV-1004 Riga
Λετονία
Τηλ.: +371 67050700

* Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
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Γερμανία: CHEMTREC 0800-181-7059
Ηνωμ. Βασίλειο: CHEMTREC: (+44)-870-8200418
Η.Π.Α.:  CHEMTREC  1-800-424-9300 ή 1-703-527-3887
CHEMTREC Κίνα: 4001-204937
Διεθνές CHEMTREC: +1 703-741-5970 ή +1-703-527-3887

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος  

Δεν είναι επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), τις διάφορες τροποποιήσεις και προσαρμογές
του.

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Εικονόγραμμα:
Καμία

Λέξη σήματος:
Κανένας

Δηλώσεις κινδύνου:
Καμία

Προφυλακτικές δηλώσεις:
κανένας

2.3. Άλλοι κίνδυνοι  

Η ουσία αυτή ταξινομείται τόσο επικίνδυνη όσο καύσιμη σκόνη από το Πρότυπο Επικοινωνιών Κινδύνων OSHA 2012 των
Ηνωμένων Πολιτειών (29 CFR 1910.1200) και από τον Κανονισμό Επικίνδυνων Προϊόντων (HPR - Hazardous Products
Regulation) 2015 του Καναδά. Η προειδοποιητική λέξη, η δήλωση κινδύνου και οι δηλώσεις προφυλάξεων στις Ηνωμένες
Πολιτείες και στον Καναδά είναι: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μπορεί να σχηματίσει συγκεντρώσεις καύσιμης σκόνης στον αέρα.
Μακριά από πηγές ανάφλεξης, περιλαμβανομένης της θερμότητας, των σπινθήρων και της φλόγας. Αποφεύγετε τις
συσσωρεύσεις σκόνης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για έκρηξη.

Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 150°C. Τα επικίνδυνα προϊόντα καύσης μπορεί να περιλαμβάνουν
μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου (NOx).

Κύριοι οδοί έκθεσης: Εισπνοή, Επαφή με το δέρμα, Επαφή με τα μάτια

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει μηχανικό ερεθισμό. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει μηχανικό ερεθισμό και ξηρότητα του δέρματος. Αποφεύγετε την
επαφή με το δέρμα. Δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ευαισθητοποίησης σε
ανθρώπους.

Εισπνοή: Η σκόνη μπορεί να ερεθίζει την αναπνευστική οδό. Παρέχετε κατάλληλο εξαερισμό με
αναρρόφηση σε μηχανήματα και χώρους όπου μπορεί να δημιουργηθεί σκόνη. Βλ.
επίσης Τμήμα 8.
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Κατάποση: Δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Βλ. Τμήμα 11.

Καρκινογένεση: Δεν περιέχει καμία ουσία σε συγκέντρωση υψηλότερη από 0,1% που παρατίθεται από τα
IARC (International Agency for Research on Cancer – Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον
Καρκίνο), NTP (National Toxicology Program – Εθνικό Τοξικολογικό Πρόγραμμα), OSHA
(Occupational Safety and Health Administration – Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας στο
Χώρο Εργασίας), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists –
Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων της Εργασίας) ή EU (European Union –
Ευρωπαϊκή Ένωση). Βλ. επίσης Τμήμα 11.

Επιπτώσεις στα όργανα-στόχους: Πνεύμονες, Βλ. Τμήμα 11

Ιατρικές παθήσεις που επιδεινώνει η
έκθεση:

Άσθμα, Αναπνευστικές διαταραχές

Δυνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις:

Καμία γνωστή. Βλ. Τμήμα 12.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1  Ουσίες  

Χημική ονομασία Αρ. EC: Αρ. CAS βάρος-% Ταξινόμηση
σύμφωνα με
την Οδηγία
67/548/ΕΟΚ ή
1999/45/ΕΚ

Ταξινόμηση σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1272/2008

[CLP]

Αριθμός
καταχώρησης

REACH

Σιλαναμίνη,
1,1,1-τριμεθυλ-N-(τ
ριμεθυλσιλυλ)-,
προϊόντα
υδρόλυσης με
πυριτία

272-697-1 68909-20-6 100 - - *

Λοιπές πληροφορίες:  
Η παύλα (-) σημαίνει «δεν ισχύει»

Αριθμός καταχώρησης REACH:
Συνθετική άμορφη πυρίτια: 01-2119379499-16; Παράγοντας επεξεργασίας επιφάνειας: Εξαμεθυλοδισιλαζάνη
01-2119438176-38.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  

Επαφή με το δέρμα Πλένετε σχολαστικά με νερό και σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που
αναπτυχθούν συμπτώματα.

Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με μεγάλες ποσότητες νερού για 15 λεπτά. Αναζητήστε
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ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθούν συμπτώματα.

Εισπνοή Σε περίπτωση βήχα, λαχανιάσματος ή άλλου αναπνευστικού προβλήματος, μεταφέρετε
σε καθαρό αέρα.  Αναζητήστε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που επιμείνουν τα
συμπτώματα.  Εάν χρειαστεί, επαναφέρετε την κανονική αναπνοή με τα συνήθη μέτρα
πρώτων βοηθειών.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό.  Εάν το θύμα έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε αρκετά ποτήρια
νερό.  Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το
στόμα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιπτώσεις, οξεία και καθυστερημένα  

Συμπτώματα: Τα σημαντικότερα γνωστά συμπτώματα και επιπτώσεις περιγράφονται στο Τμήμα 2
ή/και στο Τμήμα 11.

4.3. Απαιτείται ένδειξη άμεσης ιατρικής περίθαλψης και ειδική θεραπεία  

Σημείωση για τους γιατρούς: Θεραπεύστε σύμφωνα με τα συμπτώματα.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
5.1. Πυροσβεστικά μέσα  

Κατάλληλο μέσο πυρόσβεσης: Χρησιμοποιήστε πυροσβεστικά μέσα που είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και
τον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιμοποιείτε αφρό, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ξηρό
χημικό ή ψεκασμό νερού.  Συνιστάται ομίχλη εάν χρησιμοποιείται νερό.

Ακατάλληλο μέσο πυρόσβεσης: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ μέσα υψηλής πίεσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το
σχηματισμό δυνητικά εκρήξιμου μείγματος σκόνης-αέρα.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα  

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν
από τη χημική ουσία:

Καμία.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Οξείδια αζώτου (NOx).

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες  

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός
για πυροσβέστες

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.  Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να φοράτε
ανεξάρτητη αναπνευστική συσκευή.

Κίνδυνος έκρηξης σκόνης: Η σκόνη μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικό μίγμα στον αέρα. Βλέπε επίσης κεφάλαιο 9.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης  

Προσωπικές προφυλάξεις: Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Βλ. επίσης Τμήμα 8.

Για τους ανταποκριτές έκτακτων
αναγκών:

Χρησιμοποιήστε προσωπική προστασία που συνιστάται στο Τμήμα 8.
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6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις  

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Περιορίστε το εκχυμένο προϊόν στο έδαφος, εάν είναι δυνατό. Θα πρέπει να
ειδοποιηθούν οι τοπικές αρχές σε περίπτωση που δεν μπορεί να περιοριστούν εκχύσεις
σημαντικής έκτασης.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  

Μέθοδος συγκράτησης: Να αποφεύγονται οι περαιτέρω διαρροές ή εκχύσεις, εάν κάτι τέτοιο είναι ασφαλές.

Μέθοδος για καθαρισμό: Εάν το εκχυμένο υλικό περιέχει σκόνη ή έχει το δυναμικό να δημιουργεί σκόνη,
χρησιμοποιήστε ασφαλή από την έκρηξη μηχανήματα αναρρόφησης ή/και καθαριστικό
συστήματα κατάλληλα για καύσιμες σκόνες. Συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής σκούπας με
φίλτρο υψηλής αποδοτικότητας σωματιδίων αέρα (HEPA). Μη δημιουργείτε σύννεφο
σκόνης με τη χρήση βούρτσας ή πεπιεσμένου αέρα. Δεν συνιστάται το στεγνό
σκούπισμα. Βλ. Τμήμα 13.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα  

Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 8. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε την ενότητα 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό  

Συμβουλές για ασφαλή χειρισμό: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.
Μην αναπνέετε τη σκόνη. Παρέχετε κατάλληλο εξαερισμό με αναρρόφηση σε
μηχανήματα και χώρους όπου μπορεί να δημιουργηθεί σκόνη. Μη δημιουργείτε
σύννεφο σκόνης με τη χρήση βούρτσας ή πεπιεσμένου αέρα. Η σκόνη μπορεί να
σχηματίσει ένα εκρήξιμο μείγμα στον αέρα.

Λάβετε προστατευτικά μέτρα κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Όλα τα μεταλλικά
μέρη του εξοπλισμού ανάμιξης και επεξεργασίας πρέπει να είναι γειωμένα. Βεβαιωθείτε
ότι όλος ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρικά γειωμένος πριν από την έναρξη των λειτουργιών
μεταφοράς. Η λεπτή σκόνη μπορεί να διεισδύσει στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και να
προκαλέσει ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα.

Γενικές θεωρήσεις υγιεινής: Ο χειρισμός θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με πρακτικές ορθής βιομηχανικής υγιεινής
και ασφάλειας.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων  

Συνθήκες φύλαξης: Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μη
φυλάσσετε μαζί με πτητικές χημικές ουσίες επειδή μπορεί να απορροφηθούν επάνω στο
προϊόν. Φυλάσσετε σε συνθήκες περιβάλλοντος. Διατηρείτε μακριά από θερμότητα και
πηγές ανάφλεξης. Διατηρείτε σε κατάλληλα επισημασμένα δοχεία.

Οι εναποθέσεις σκόνης δεν πρέπει να επιτρέπεται να συσσωρεύονται σε επιφάνειες,
επειδή αυτές μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικό μείγμα εάν εκλυθούν στην ατμόσφαιρα
σε επαρκή συγκέντρωση.

Μη συμβατά υλικά: Καμία γνωστή.
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7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις  

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων (RMM)Σύμφωνα με το Άρθρο 14.4 του Κανονισμού REACH, δεν έχει αναπτυχθεί κανένα σενάριο
έκθεσης επειδή η ουσία δεν είναι επικίνδυνη.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1. Παράμετροι ελέγχου  

Κατευθυντήριες γραμμές έκθεσης: Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί σύνοψη.   Για τις πλήρεις πληροφορίες, δείτε την ειδική
νομοθεσία.

Άμορφη πυρίτια, Τα ρυθμισμένα
όρια έκθεσης υπάρχουν στη γενική
πυρίτια, CAS RN 7631-86-9:

Αυστραλία:2 mg/m³, TWA, Αναπνεύσιμο
Αυστρία MAK4 mg/m³, TWA, Εισπνεύσιμο κλάσμα
Φινλανδία:                               5 mg/m³
Γερμανία TRGS 900:         4 mg/m³, TWA, Εισπνεύσιμο κλάσμα
Ινδία:10 mg/m³, TWA
Ιρλανδία:2,4 mg/m³, TWA, Αναπνεύσιμη σκόνη
Νορβηγία:1.5 mg/m³, TWA, Αναπνεύσιμη σκόνη
Ελβετία:4 mg/m³, TWA
UK WEL:   6 mg/m³, TWA, Εισπνεύσιμο κλάσμα
,4 mg/m³, TWA, Αναπνεύσιμο κλάσμα
US OSHA PEL:6mg/m³ (54 FR2701)

Σκόνη ή σωματίδια εκτός άλλως
ορίζεται:

Βέλγιο:10 mg/m³, TWA, Εισπνεύσιμο
3 mg/m³ TWA, Αναπνεύσιμο

Κίνα:8 mg/m³, TWA
mg/m³, STEL

Γαλλία:10 mg/m³, TWA Εισπνεύσιμη σκόνη
mg/m³, TWA Αναπνεύσιμη σκόνη

Ιταλία:10 mg/m³, TWA, Εισπνεύσιμο
mg/m³, TWA, Αναπνεύσιμο

Μαλαισία:10 mg/m³, TWA, Εισπνεύσιμο
mg/m³, TWA, Αναπνεύσιμο

Ισπανία:10 mg/m³, VLA, Εισπνεύσιμο
3 mg/m³, VLA, Αναπνεύσιμο

US ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, Εισπνεύσιμο
mg/m³, TWA, Αναπνεύσιμο

US OSHA - PEL:15 mg/m³, TWA, Ολική σκόνη
mg/m³,  TWA, Αναπνεύσιμο
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MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Μέγιστη συγκέντρωση σε χώρους εργασίας)
PEL: Permissible Exposure Limit (Επιτρεπτό όριο έκθεσης)
PNOS: Σωματίδια εκτός άλλως ορίζονται
STEL: Short Term Exposure Limit (Όριο βραχυχρόνιας έκθεσης)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Τεχνικός κανόνας για επικίνδυνα υλικά)
TWA: Time Weighted Average (Χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή)
US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων της Εργασίας)
US OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής)
VLA: Valore Límite Ambientales (Περιβαλλοντική οριακή τιμή)
WEL: Workplace Exposure Limit (Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας)

Παράγωγο επίπεδο χωρίς
επιπτώσεις (DNEL):

Συνθετική άμορφη πυρίτια: Όπως απαιτείται από τον κανονισμό ΕΕ Καταχώριση,
αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων (REACH), η Κοινοπραξία REACH
Συνθετικής άμορφης αιθάλης (στην οποία η Cabot Corporation είναι μέλος) ανέπτυξε
παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) για τη συνθετική, άμορφη αιθάλη ίσο με 4
mg/m3 εισπνεύσιμο (Γερμανία TRGS 900 όριο επαγγελματικής έκθεσης).

8.2. Έλεγχοι έκθεσης  

Έλεγχοι μηχανικής: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός για τη διατήρηση της έκθεσης κάτω από τα
επαγγελματικά όρια. Παρέχετε κατάλληλο τοπικό εξαερισμό με αναρρόφηση σε
μηχανήματα και χώρους όπου μπορεί να δημιουργηθεί σκόνη.

Μέσα ατομικής προστασίας [ΜΑΠ]

Αναπνευστική προστασία: Μπορεί να απαιτείται εγκεκριμένος αναπνευστήρας εάν ο τοπικός εξαερισμός με
αναρρόφηση δεν είναι επαρκές.

Προστασία χεριών: Φορέστε προστατευτικά γάντια για να αποτρέψετε την ξήρανση του δέρματος.
Χρησιμοποιείτε προστατευτική κρέμα φραγμού πριν από το χειρισμό του προϊόντος.
Πλύντε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα με ήπιο σαπούνι και νερό.

Προστασία ματιών/προσώπου:Φοράτε προστασία ματιών/προσώπου. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας με πλευρική
προστασία (ή προστατευτικά γυαλιά).

Προστασία δέρματος και
σώματος:

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Πλύντε το ρουχισμό καθημερινά. Ο
ρουχισμός εργασίας δεν επιτρέπεται έξω από το χώρο εργασίας.

Άλλο: Ο χειρισμός θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με πρακτικές ορθής βιομηχανικής υγιεινής
και ασφάλειας. Θα πρέπει να βρίσκονται κοντά εγκαταστάσεις πλύσης ματιών έκτακτης
ανάγκης και καταιονισμός ασφάλειας.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Σύμφωνα με όλη την τοπική νομοθεσία και τις απαιτήσεις άδειας όπως ισχύουν για τις
σκόνες.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε δεδομένα που λήφθηκαν από παρόμοιο προϊόν.

9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση: Στερεό Οσμή: Κανένας.
Εμφάνιση: Πούδρα Κατώφλια τιμή οσμής: Δεν διατίθενται πληροφορίες

___________________________________________________________________________________________
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Χρώμα: Λευκό

Ιδιότητα Τιμές  Παρατηρήσεις  • Μέθοδος  
pH: Δεν διατίθενται πληροφορίες
Σημείο τήξης/Σημείο πήξης: 1700  °C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Οδηγός τσέπης για

χημικούς κινδύνους NIOSH)
Σημείο ζέσης/Εύρος ζέσης: 2230  °C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (Οδηγός τσέπης για

χημικούς κινδύνους NIOSH)
Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν ισχύει
Πίεση ατμών: Δεν ισχύει
Πυκνότητα ατμών: Δεν ισχύει
Πυκνότητα: 2.2-2.3  g/cm3 @ 20 °C
Φαινομενική πυκνότητα: <5  lbs/ft3 DIN/ISO 787:11 Βασίζεται σε παρόμοια ουσία

Ειδικό βάρος στα 20°C: 2.2-2.3
Υδατοδιαλυτότητα: Δεν διατίθενται πληροφορίες
Διαλυτότητα(ες): Δεν διατίθενται πληροφορίες
Συντελεστής διαχωρισμού
(n-οκτανόλη/νερό):

Δεν ισχύει

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: >  321  °C Δοκιμή σκόνης χύδην - Κυψέλη διάχυσης
Ιξώδες: Δεν ισχύει
Κινηματικό ιξώδες: Δεν ισχύει
Δυναμικό ιξώδες: Δεν ισχύει
Οξειδωτικές ιδιότητες: Καμία οξειδωτική ιδιότητα
Σημείο μαλάκυνσης: Δεν ισχύει
Περιεχόμενο ΠΟΕ (%): Δεν ισχύει
% πτητικό (κατά όγκος): Δεν ισχύει
% πτητικό (κατά βάρος): Δεν ισχύει

Επιφανειακή τάση: Δεν ισχύει
Εκρηκτικές ιδιότητες: Η σκόνη μπορεί να σχηματίσει ένα εκρήξιμο μείγμα στον αέρα

Σημείο ανάφλεξης: Δεν εφαρμόζεται
Αναφλεξιμότητα (στερεό,
αέριο):

Δεν διατίθενται πληροφορίες

Όριο αναφλεξιμότητας στον
αέρα:
Όρια έκρηξης στον αέρα - Άνω (g/m3): Δεν διατίθενται πληροφορίες
Όρια έκρηξης στον αέρα - Κάτω (g/m3): Δεν διατίθενται πληροφορίες
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Δεν διατίθενται πληροφορίες
Ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης: 580-600  °C ASTM E-1491, Σύννεφο σκόνης

Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης: >  10  J BS 5958 (Μέρος 1, 1991)
Ενέργεια ανάφλεξης: Δεν διατίθενται πληροφορίες
Μέγιστη απόλυτη πίεση έκρηξης: 4.62  bar ASTM E-1226 (Δοκιμή σφαίρας 20 L)
Μέγιστος ρυθμός αύξησης πίεσης: 66  bar/sec ASTM E-1226 (Δοκιμή σφαίρας 20 L)
Ταχύτητα καύσης: Δεν διατίθενται πληροφορίες
Τιμή Kst: 18

bar.μέτρο/δευτερό
λεπτο

ASTM E-1226 (Δοκιμή σφαίρας 20 L)

Ταξινόμηση έκρηξης σκόνης: ST1 Ασθενής έκρηξη; ASTM E-1226

___________________________________________________________________________________________
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Κωδικός προϊόντος:  CT1221 Όνομα προϊόντος:  CAB-O-SILÒ CT-1221 Fumed
Silica

Ημερομηνία αναθεώρησης:
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Το τελικό σημείο παρατίθεται ως «δεν ισχύει» λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της ουσίας
Η φράση «Δεν διατίθενται πληροφορίες» υποδεικνύει ότι δεν έχουν διεξαχθεί δοκιμές

9.2. Άλλα στοιχεία
Καμία

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

10.1. Δραστικότητα  

10.2. Χημική ευστάθεια  

Σταθερότητα: Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης. Δοκιμή σκόνης χύδην
- Κυψέλη διάχυσης. Θερμοκρασία έναρξης: 321 °C.

Δεδομένα έκρηξης  

Ευαισθησία σε μηχανική σύγκρουση:Κανένας

Ευαισθησία σε ηλεκτροστατική
εκκένωση:

Η σκόνη μπορεί να σχηματίσει ένα εκρήξιμο μείγμα στον αέρα. Αποφεύγετε το
σχηματισμό σκόνης. Μη δημιουργείτε σύννεφο σκόνης με τη χρήση βούρτσας ή
πεπιεσμένου αέρα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα κατά των ηλεκτροστατικών
εκκενώσεων. Όλα τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού ανάμιξης και επεξεργασίας πρέπει
να είναι γειωμένα. Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρικά γειωμένος πριν
από την έναρξη των λειτουργιών μεταφοράς.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων  

Επικίνδυνος πολυμερισμός: Δεν συμβαίνει επικίνδυνος πολυμερισμός.

Πιθανότητα επικίνδυνων
αντιδράσεων:

Καμία υπό κανονικές συνθήκες.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή  

Συνθήκες προς αποφυγή: Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 150°C. Διατηρείτε μακριά από
θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.

10.5. Μη συμβατά υλικά  

Μη συμβατά υλικά: Καμία γνωστή

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης  

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Οξείδια αζώτου (NOx)

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε δεδομένα που λήφθηκαν από αυτήν την ουσία ή από παρόμοιες ουσίες.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

Αντιδραστικότητα: Μη αντιδραστικό.

___________________________________________________________________________________________
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Από το στόμα LD50: LD50/από το στόμα/αρουραίος = > 5000 mg/kg. Δεν συνέβησαν θάνατοι και δεν
παρατηρήθηκαν ενδείξεις τοξικότητας κατά τη διάρκεια των περιόδων παρατήρησης
μετά από μία εφάπαξ χορήγηση της ουσίας από το στόμα. (OECD 423).

Εισπνοή LC50: Λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, δεν διατίθεται καμία κατάλληλη
διαδικασία δοκιμής

Δερματικό LD50: Δεν διατίθεται δεδομένα για το ίδιο το προϊόν

Συνθετική άμορφη πυρίτια LD50/δερματικό/κουνέλι = > 2000 mg/kg Πολύ ελαφρύ
μεταβατικό ερύθημα σε ένα ζώο. Δεν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητας συστήματος ή
οργάνου (OECD 402)

Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος:Δείκτης πρωτεύοντος ερεθισμού = 0.0 @ 24 hr. Δεν ταξινομείται ως ερεθιστικό (OECD
404).

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των
ματιών:

Δεν ταξινομείται ως ερεθιστικό σε μελέτες με κουνέλια (OECD 405).  Οι υψηλές
συγκεντρώσεις σκόνης μπορεί να προκαλέσουν μηχανικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση: Δεν διατίθενται δεδομένα σε πειραματόζωα. Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
ευαισθητοποίησης σε ανθρώπους.

Μεταλλαξιγένεση: Δεν είναι μεταλλαξιογόνο στη δοκιμή Ames. Αρνητικό στη δοκιμασία χρωμοσωμιακής
παρέκκλισης σε κύτταρα ωοθηκών κινεζικών μυοξών (CHO).

Καρκινογένεση Δεν διατίθεται δεδομένα για το ίδιο το προϊόν.

Συνθετική άμορφη πυρίτια. Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις καρκινογένεσης σε πολλαπλά
είδη ζώων μετά από επανειλημμένη έκθεση από το στόμα ή εισπνοής στην άμορφη
πυρίτια.  Όμοια, επιδημιολογικές μελέτες δεν έδειξαν ενδείξεις καρκινογένεσης σε
εργάτες που παρασκευάζουν άμορφη πυρίτια.

Αναπαραγωγική και αναπτυξιακή
τοξικότητα:

Δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στα αναπαραγωγικά όργανα ή στην εμβρυϊκή ανάπτυξη
σε μελέτες τοξικότητας σε ζώα.

STOT - μοναδική έκθεση: Η ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου δεν αναμένεται μετά από μία εφάπαξ έκθεση από
το στόμα, μία εφάπαξ έκθεση μέσω εισπνοής ή μία εφάπαξ δερματική έκθεση.

STOT - επανειλημμένη έκθεση: Για το ίδιο το προΐόν δεν είναι γνωστές πληροφορίες.

Επεξεργασμένη συνθετική άμορφη πυρίτια: Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης: από
το στόμα (αρουραίος), 28 ημέρες, καμία σημαντική δυσμενής επίπτωση που σχετίζεται
με τη θεραπεία στις δόσεις που δοκιμάστηκαν. Παράγωγο επίπεδο χωρίς ανεπιθύμητες
ενέργειες (NOAEL) στο εύρος 1000 mg/kg/d.

Συνθετική άμορφη πυρίτια: Τοξικότητα επανειλημμένης δόσης: από το στόμα
(αρουραίος), 2 εβδομάδες έως 6 μήνες, καμία σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια που να
σχετίζεται με τη θεραπεία σε δόσεις μέχρι 8% πυρίτιας στη διατροφή.
Τοξικότητα επανειλημμένης δόσης: εισπνοή (αρουραίος), 13 εβδομάδες, Κατώτατο
επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται επιπτώσεις (LOEL) = 1,3 mg/m3 βάσει ήπιων
αναστρέψιμων επιπτώσεων στους πνεύμονες.
Τοξικότητα επανειλημμένης δόσης: εισπνοή (αρουραίος), 90 ημέρες, LOEL = 1 mg/m3

βάσει αναστρέψιμων επιπτώσεων στους πνεύμονες και επιπτώσεων στη ρινική
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Σελίδα  10 / 14



___________________________________________________________________________________________

Κωδικός προϊόντος:  CT1221 Όνομα προϊόντος:  CAB-O-SILÒ CT-1221 Fumed
Silica

Ημερομηνία αναθεώρησης:
11-Ιουν-2018

κοιλότητα.

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν εγγυάται μια ταξινόμηση STOT-RE.

Κίνδυνος αναρρόφησης: Βάσει βιομηχανικής πείρας και διαθέσιμων δεδομένων, δεν αναμένεται κανένας
κίνδυνος αναρρόφησης.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε δεδομένα από παρόμοιες ουσίες.

12.1. Τοξικότητα 

Υδατική τοξικότητα: Ιχθύες (Brachydanio rerio) LC50 (96 ώρες): > 10.000 mg/l, (Μέθοδος: OECD 203). Καμία
οξεία τοξικότητα στη Daphnia με EL και EL50 να κυμαίνεται από >1000 έως 10,000 mg/L
(OECD 202).

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα 
αποικοδόμησης 

Οι μέθοδοι για τον καθορισμό της βιοαποικοδόμησης δεν ισχύουν για ανόργανες ουσίες

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Δεν αναμένεται λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της ουσίας.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Κινητικότητα:  Δεν αναμένεται να μεταναστεύσει.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης 
ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν διατίθενται πληροφορίες.

12.6. Λοιπές δυσμενείς επιπτώσεις 

Δεν διατίθενται πληροφορίες.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται στο προϊόν όπως αποστέλλεται στην προοριζόμενη
σύνθεσή του, όπως περιγράφεται στο Τμήμα 3 του παρόντος MSDS. Η μόλυνση ή η επεξεργασία μπορεί να αλλάξει τα
χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις για τα απόβλητα. Οι κανονισμοί μπορεί να ισχύουν και για τους άδειους περιέκτες,
επενδύσεις ή έκπλυμα. Οι πολιτειακοί/επαρχιακοί ή τοπικοί κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν από τους ομοσπονδιακούς
κανονισμούς. Το άτομο που παράγει τα απόβλητα πρέπει να καθορίσει τη σωστή ταξινόμησή τους

Λίστα κωδικών αποβλήτων: Δεν ισχύει
___________________________________________________________________________________________
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13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων  

Απόβλητα από
υπολείμματα/αχρησιμοποίητα
προϊόντα:

Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και
τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

DOT 
14.1  Αρ. UN/ID Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.2  Κατάλληλη ονομασία
αποστολής

Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

14.3  Τάξη κινδύνου Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.4  Ομάδα συσκευασίας Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

IMDG 
14.1  Αρ. UN/ID Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.2  Κατάλληλη ονομασία
αποστολής

Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

14.3  Τάξη κινδύνου Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.4  Ομάδα συσκευασίας Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

RID 
14.1  Αρ. UN/ID Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.2  Κατάλληλη ονομασία
αποστολής

Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

14.3  Τάξη κινδύνου Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.4  Ομάδα συσκευασίας Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

ADR 
14.1  Αρ. UN/ID Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.2  Κατάλληλη ονομασία
αποστολής

Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

14.3  Τάξη κινδύνου Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.4  Ομάδα συσκευασίας Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

ICAO (αέρας) 
14.1  Αρ. UN/ID Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.2  Κατάλληλη ονομασία
αποστολής

Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

14.3  Τάξη κινδύνου Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.4  Ομάδα συσκευασίας Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

IATA 
14.1  Αρ. UN/ID Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.2  Κατάλληλη ονομασία
αποστολής

Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση

14.3  Τάξη κινδύνου Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
14.4  Ομάδα συσκευασίας Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση
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Κωδικός προϊόντος:  CT1221 Όνομα προϊόντος:  CAB-O-SILÒ CT-1221 Fumed
Silica

Ημερομηνία αναθεώρησης:
11-Ιουν-2018

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ένδειξη κινδύνου:  Δεν είναι επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), τις διάφορες τροποποιήσεις
και προσαρμογές του και την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

Εθνικοί κανονισμοί 

Διεθνείς κατάλογοι 

 TSCA  - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ Συμμορφώνεται
 DSL/NDSL  - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών / Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του
Καναδά

Συμμορφώνεται

 EINECS/ELINCS  - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Χημικών
Ουσιών/Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών

Συμμορφώνεται

 ENCS  - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας Συμμορφώνεται
 IECSC  - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας Συμμορφώνεται
 KECL  - Υφιστάμενες και Αξιολογημένες Χημικές Ουσίες της Κορέας Συμμορφώνεται
 PICCS  - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων Συμμορφώνεται
 AICS  - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας Συμμορφώνεται
 NZIoC  - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας Συμμορφώνεται
 TCSI  - Κατάλογος Χημικών Ουσιών Ταϊβάν Συμμορφώνεται

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ΕΕ:  Έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τη συνθετική άμορφη πυρίτια.

Σενάρια έκθεσης ΕΕ:  Σύμφωνα με το Άρθρο 14.4 του Κανονισμού REACH, δεν έχει αναπτυχθεί κανένα σενάριο έκθεσης επειδή
η ουσία δεν είναι επικίνδυνη.

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φαρμακευτική χρήση:
Δεν επιτρέπεται

Χρήση προσθετικού τροφίμων:
Δεν επιτρέπεται

Βιβλιογραφία:  NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September 2005. "Silica, amorphous" (Πυριτία, άμορφη).  DHHS
(NIOSH) Publication No. 2005-149.  National Technical Information Service, Springfield, VA. p. 277

επαφές: 

Γερμανία  Τάξη κινδύνου για το νερό
(WGK)

nwg (δεν είναι επικίνδυνο για το
νερό)

WGK ID Αρ.: 1429

Ελβετική τάξη δηλητηρίου:
Δεν έχει καθοριστεί

___________________________________________________________________________________________

Σελίδα  13 / 14



___________________________________________________________________________________________
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Αποποίηση ευθυνών:
Οι πληροφορίες που διατυπώνονται βασίζονται σε πληροφορίες που η Cabot Corporation πιστεύει ότι είναι ακριβείς.  Δεν
δίνεται καμία εγγύηση, ρητή ή συνεπαγόμενη.  Οι πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρηση και
μελέτη σας και η Cabot δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για τη χρήση ή εξάρτηση από αυτές. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των πληροφοριών στο μη αγγλικό έγγραφο και στο αγγλικό αντίστοιχό του, η αγγλική έκδοση υπερτερεί.

Προετοιμασία από: Cabot Corporation - Θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος
Ημερομηνία αναθεώρησης: 11-Ιουν-2018

Έκδοση 3

Όλες οι επωνυμίες που παρουσιάζονται με το σύμβολο Ò ή Ô αποτελούν εμπορικά σήματα της Cabot Corporation ή των
συνεργατών της

Τέλος του δελτίου δεδομένων ασφάλειας

Cabot Corporation
157 Concord Road
Billerica, MA 01821
UNITED STATES (ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ)
Τηλ.:  1-978-670-6961
Φαξ:  1-978-670-6955

Cabot GmbH
Kronenstrasse 2
79618 Rheinfelden
GERMANY (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
Τηλ. (+49) 7623.707.0
Φαξ: (+49) 7623.707.53

Cabot Carbon, Ltd.
Sully Moors Road
Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP
Wales,  UNITED KINGDOM (ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ)
Τηλ.:  (+44) 1446.736999
Φαξ:  (+44) 1446.737123

Cabot Corporation
700 E U.S. Highway 36
Tuscola, IL 61953-9643
 ΗΠΑ
Τηλ.:1-217-253-3370
Φαξ:  1-217-253-5530

Cabot Bluestar Ltd.
Xinghuo Industrial Garden
Yongxiu County, Jiujiang City 330319
Jiangxi Province, CHINA (ΚΙΝΑ)
Τηλ.:  (86-792) 3171616
Φαξ:  (86-792)  3170320

Cabot Corporation
3603 South Saginaw Road
Midland, MI  48640
UNITED STATES (ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ)
Τηλ.: 1-989-495-0030
Φαξ: 1-989-495-2139
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