
Φύλλο Δελτίο Ασφαλείας
Έκδοση:24/01/2013
Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας : ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΩΝ 1007818
posto flex stoneTετριμίδα Ελένη τηλ. 2292040339
θέση ρουμουντί 6  χλμ κερατέας Λαυρίου συνέχεια της αττική οδού
Θέμα :ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΓΡΟΜΩΝΟΤΙΚΟ ,ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
Είδος : Εύκαμπτη πέτρα ή πωρόλιθο ή χτενιστό ή Σχιστόλιθο σε Κτηριακά Φύλλα πάχους από 2mm έως 8 mm

είναι υγρομονωτικό και διακοσμητικό υλικό επένδυσης τοιχοποιίας και βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς.
Περιγραφή
Προϊόντος :          Το posto flex stone είναι ένα εύκαμπτο μονωτικό και διακοσμητικό υλικό 

όπου προστατεύει εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες, από την υγρασία  και από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη θέρος ή χειμώνα ,μονώνει ρωγμές 
Χαρακτηρίστηκα/
Πλεονεκτήματα : Το φύλλο αυτό είναι εύκαμπτο και βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς.  

και  είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Διαστάσεις : Εύκαμπτη πέτρα σε διαστάσεις 5x30, 10x30, 15x30, 20x30, 30x30, 30x60  60x20 7Χ20 12Χ20 20Χ40 cm και άλλες διαστάσεις  .

Χαρακτηριστικά /  Ελαφρύ
Πλεονεκτήματα  Ανθεκτικό σε συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες

 Εύκολο στην εφαρμογή με την χρήση των προτεινόμενων εργαλείων

Δοκιμές  Σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001/14001
Wacker factory 

Εγκρίσεις / Πρότυπα  δεν βαραίνει στατικά την οικοδομή και δεν τραυματίζεται ο άνθρωπος γιατί είναι ελαφρύ

Χαρακτηριστικά
προϊόντος

Εμφάνιση  : Εύκαμπτη ανάγλυφη πέτρας- πωρόλιθου-σχιστόλιθου

Συσκευασία :   5,04  Τ.Μ.

Συνθήκες αποθήκευσης   :     Να αποθηκεύονται σε ξηρές συνθήκες

χρόνο ζωής  :  Το προϊόν δεν λήγει αν αποθηκευτεί σωστά.

Οδηγίες εφαρμογής: σύμφωνα με το εγχειρίδιο της posto flex stone
και μπορεί να τοποθετηθεί από τον αγοραστή ή από ανειδίκευτο εργάτη

Πληροφορίες To παρόν προϊόν είναι ένα αντικείμενο κατά την έννοια του Άρθρου 3.3 του
Υγείας και Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την
Ασφάλειας μεταφορά και τη χρήση του δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα

με το Άρθρο 31 του ΕΚ-Κανονισμού 1907/2006. Το προϊόν δεν βλάπτει το
περιβάλλον .

REACH Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα χημικά προϊόντα και την
ασφαλή χρήση τους (REACH: ΕΚ 1907/2006)
Το παρόν προϊόν είναι ένα αντικείμενο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες προβλεπόμενες να ελευθερωθούν από
το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως.
Συνεπώς, δεν υπάρχει απαίτηση καταχωρήσεως των ουσιών που περιέχονται στα
αντικείμενα κατά την έννοια του Άρθρου 7.1 του Κανονισμού.
Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει
SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) του
καταλόγου υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

Τάξη επικινδυνότητας `

κατά την μεταφορά Το προϊόν δεν χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για μεταφορά
και είναι φιλικό προς το περιβάλλον
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