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ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS)  
ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) 
Κονιαμάτων επιχρισμάτων
Είδος: Έτοιμο ξηρό κονίαμα
Τύπος: Κονίαμα επιχρίσματος (σοβατίσματος)

Εμπορική�ονομασία:

INTERMIX Π240 Πεταχτό για εμβολοφόρες πρέσες, 
INTERMIX Π220 Πεταχτό για κοχλιοφόρες πρέσες,  
INTERMIX Σ340 Γκρι βασικός σοβάς,
INTERMIX G10 Γκρί σοβάς υψηλών αντοχών, 
INTERMIX Σ312 Γκρι σοβάς μίας στρώσης, 
INTERMIX Σ320 Γκρι σοβάς μίας στρώσης χονδρόκοκκος,
INTERMIX Φ610 Λευκός σοβάς φινιρίσματος,
INTERMIX Φ510 Λευκός μαρμαροσοβάς φινιρίσματος, 
INTERMIX Φ310 Γκρι σοβάς φινιρίσματος,
INTERMIX Μ610 Λευκός σοβάς μίας στρώσης,
INTERMIX Μ510 Λευκός μαρμαροσοβάς μίας στρώσης. 

Εργ.�Παραγωγής: Εργοστάσιο Ελευσίνας

Δ/ση�Εργ.�
Παραγωγής:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Εργοστάσιο Ελευσίνας
Οδός Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. - 192 00, Ελευσίνα
Τηλ.: 210-5537414, Email: intermix@titan.gr

2.  Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά
  Κονίαμα επιχρίσματος: Ανόργανο προϊόν, σε μορφή ξηρής κονίας χρώματος γκρι 

ή λευκού που προέρχεται από την ανάμιξη ασβεστολιθικής άμμου ή/και μαρμα-
ρόσκονης, φαιού ή λευκού τσιμέντου και οργανικών βελτιωτικών προσμείκτων 
(σε ποσοστό κάτω του 1%). Το προϊόν συμμορφώνεται με τις μηχανικές, χημικές 
και φυσικές απαιτήσεις του κανονισμού κονιαμάτων τοιχοποιίας του ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-1.

3. Προσδιορισμός των κινδύνων
	 •	Δεν	είναι	τοξικό.
	 •		Ερεθιστικό	για	τα	μάτια,	για	 τις	αναπνευστικές	οδούς,	για	 το	δέρμα	και	 τους	

βλεννογόνους. Σε παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα, σε 
συνδυασμό με την υγρασία και την ευαισθησία του ατόμου, είναι δυνατόν να 
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

4. Α’ βοήθειες
	 •		Σε	 περίπτωση	 συνεχιζόμενης	 επαφής	 με	 το	 δέρμα,	 απαιτείται	 πλύσιμο	 με	

νερό. 
	 •		Σε	 περίπτωση	 επαφής	 με	 τα	 μάτια,	 πλύνετέ	 τα	 αμέσως	με	 άφθονο	 νερό	 και	

ζητήστε ιατρική συμβουλή.
	 •		Σε	περίπτωση	κατάποσης,	ξεπλύνετε	το	στόμα	με	νερό	(μόνο	εφόσον	το	άτομο	

διατηρεί τις αισθήσεις του). Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε 
την ετικέτα του προϊόντος.

5. Πυρασφάλεια
	 •	Το	προϊόν	δεν	είναι	εύφλεκτο.
6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
	 •		Συλλογή	 του	προϊόντος	 με	 κοινά	μέσα	 (σκούπα	 και	φαράσι)	 ή	 με	 ηλεκτρικό	

απορροφητήρα βιομηχανικού τύπου.
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	 •	Γενικός	καθαρισμός	του	χώρου	ή	της	περιοχής	που	σημειώθηκε	η	έκλυση.
7. Αποθήκευση
	 •		Με	δεδομένο	ότι	το	προϊόν	είναι	υγροσκοπικό,	πρέπει	να	αποθηκεύεται	σε	χώ-

ρους στους οποίους έχει εξασφαλιστεί χαμηλό ποσοστό υγρασίας.
8.  Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία
	 •		Μέση	έκθεση	στο	ολικό	κλάσμα	σκόνης	ξηρού	κονιάματος	στο	εργασιακό	περι-

βάλλον ίση με 3mg/m3 για 8ωρη εργασία και για εβδομάδα 40 ωρών εργασίας 
	 •		Προστασία	αναπνευστικών	οδών:	Χρήση	κατάλληλης	μάσκας	(προστασία	από	

μη τοξικές σκόνες). 
	 •	Προστασία	των	ματιών:	Χρήση	κατάλληλων	γυαλιών	ασφαλείας
	 •		Προστασία	δέρματος:	Χρήση	κατάλληλων	ατομικών	μέσων	προστασίας	(στολή	

- γάντια)
9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες
	 •	υφή	 	 	 	 	 ξηρά κονία
	 •	οσμή		 	 	 	 καμία
	 •	pH	(υδατικό	αιώρημα	1:	1)	 	 	 12
	 •	σημείο	τήξεως	 	 	 	 άνω των 1200° C 
	 •	σημείο	αναφλέξεως	 	 	 δεν αναφλέγεται
	 •	εκρηκτικότητα	 	 	 	 δεν εκρήγνυται
	 •	πίεση	ατμών	 	 	 	 μηδενική
	 •	ειδική	μάζα	 	 	 	 1,6 - 1,8 gr/ cm3

	 •	φαινόμενη	ειδική	μάζα	 	 	 1,4 - 1,6 gr/ cm3

	 •	διαλυτότης	στο	νερό	 	 	 ελάχιστη
10. Σταθερότητα και δραστικότητα
	 •	συνθήκες	που	πρέπει	να	αποφεύγονται	 καμία
	 •	υλικά	που	πρέπει	να	αποφεύγονται		 	 κανένα
	 •	επικίνδυνα	προϊόντα	αποσύνθεσης	 	 κανένα
	 •	επικίνδυνες	αντιδράσεις		 	 	 καμία
11. Κωδικοί φράσεων κινδύνου
 R 36/37/38 (Ερεθίζει τα μάτια το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα)
 R 43 (Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα)
12. Κωδικοί οδηγιών ασφαλούς χρήσης
 S 2 (Μακριά από παιδιά) 
 S 24 (Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα)
 S 25 (Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια) 
 S 26   (Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό 

και ζητήστε ιατρική συμβουλή) 
 S 37 (Να φοράτε κατάλληλα γάντια)
 S 46/64  (Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μόνο 

εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος) 

13. Τοξικότητα
 Δεν είναι τοξικό
14. Προστασία περιβάλλοντος 
 Δεν είναι τοξικό για το περιβάλλον και τα ζώα
15. Διάθεση-Συσκευασία
 Διατίθεται σε μορφή χύμα σε σιλό ή/και σάκων των 25, 30, 35 ή 40kg.
16. Στοιχεία μεταφοράς
 Δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα φορτία
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) 
Κονιαμάτων τοιχοποιίας
Είδος:�  Έτοιμο ξηρό κονίαμα
Τύπος:��  Κονίαμα τοιχοποιίας (κτισίματος)
Εμπορική�ονομασία: INTERMIX Κ140 Κονίαμα τοιχοποιίας
Εργ.�Παραγωγής: Εργοστάσιο Ελευσίνας

Δ/ση�Εργ.�Παραγωγής:
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Εργοστάσιο Ελευσίνας
Οδός Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. - 192 00, Ελευσίνα
Τηλ.: 210-5537414, Email: intermix@titan.gr

2. Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά
  Κονίαμα τοιχοποιίας: Ανόργανο προϊόν, σε μορφή ξηρής κονίας χρώματος γκρι 

που προέρχεται από την ανάμιξη ασβεστολιθικής άμμου, φαιού τσιμέντου και 
οργανικών βελτιωτικών προσμείκτων (σε ποσοστό κάτω του 1%). Το προϊόν 
συμμορφώνεται με τις μηχανικές, χημικές και φυσικές απαιτήσεις του κανονι-
σμού κονιαμάτων τοιχοποιίας του ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2.

3. Προσδιορισμός των κινδύνων
	 •	Δεν	είναι	τοξικό.
	 •		Ερεθιστικό	για	τα	μάτια,	για	 τις	αναπνευστικές	οδούς,	για	 το	δέρμα	και	 τους	

βλεννογόνους. Σε παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα, σε 
συνδυασμό με την υγρασία και την ευαισθησία του ατόμου, είναι δυνατόν να 
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

4. Α’ βοήθειες
	 •		Σε	 περίπτωση	 συνεχιζόμενης	 επαφής	 με	 το	 δέρμα,	 απαιτείται	 πλύσιμο	 με	

νερό. 
	 •		Σε	 περίπτωση	 επαφής	 με	 τα	 μάτια,	 πλύνετέ	 τα	 αμέσως	με	 άφθονο	 νερό	 και	

ζητήστε ιατρική συμβουλή.
	 •		Σε	περίπτωση	κατάποσης,	ξεπλύνετε	το	στόμα	με	νερό	(μόνο	εφόσον	το	άτομο	

διατηρεί τις αισθήσεις του). Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε 
την ετικέτα του προϊόντος.

5. Πυρασφάλεια
	 •	Το	προϊόν	δεν	είναι	εύφλεκτο.
6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
	 •		Συλλογή	 του	προϊόντος	 με	 κοινά	μέσα	 (σκούπα	 και	φαράσι)	 ή	 με	 ηλεκτρικό	

απορροφητήρα βιομηχανικού τύπου.
	 •	Γενικός	καθαρισμός	του	χώρου	ή	της	περιοχής	που	σημειώθηκε	η	έκλυση.
7. Αποθήκευση
	 •		Με	δεδομένο	ότι	το	προϊόν	είναι	υγροσκοπικό	πρέπει	να	αποθηκεύεται	σε	χώ-

ρους στους οποίους έχει εξασφαλιστεί χαμηλό ποσοστό υγρασίας.

17.  Άλλες πληροφορίες
  Περιέχει Υδατοδιαλυτό Cr(VI) κάτω των 2ppm σύμφωνα με την οδηγία 2003/53 

Ε.Κ.
18.  Διάφορα
 Ουδέν 
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8.  Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία
	 •		Μέση	έκθεση	στο	ολικό	κλάσμα	σκόνης	ξηρού	κονιάματος	στο	εργασιακό	περι-

βάλλον ίση με 3mg/m3 για 8ωρη εργασία και για εβδομάδα 40 ωρών εργασίας 
	 •		Προστασία	αναπνευστικών	οδών:	Χρήση	κατάλληλης	μάσκας	(προστασία	από	

μη τοξικές σκόνες). 
	 •	Προστασία	των	ματιών:	Χρήση	κατάλληλων	γυαλιών	ασφαλείας
	 •		Προστασία	δέρματος:	Χρήση	κατάλληλων	ατομικών	μέσων	προστασίας	(στολή	

- γάντια)
9.  Φυσικές και Χημικές ιδιότητες
	 •	υφή	 	 	 	 	 ξηρά κονία
	 •	οσμή		 	 	 	 καμία
	 •	pH	(υδατικό	αιώρημα	1:	1)	 	 	 12
	 •	σημείο	τήξεως	 	 	 	 άνω των 1200° C
	 •	σημείο	αναφλέξεως	 	 	 δεν αναφλέγεται
	 •	εκρηκτικότητα	 	 	 	 δεν εκρήγνυται
	 •	πίεση	ατμών	 	 	 	 μηδενική
	 •	ειδική	μάζα	 	 	 	 1,6 - 1,8 gr/ cm3

	 •	φαινόμενη	ειδική	μάζα	 	 	 1,4 - 1,6 gr/ cm3

	 •	διαλυτότης	στο	νερό	 	 	 ελάχιστη
10.  Σταθερότητα και δραστικότητα
	 •	συνθήκες	που	πρέπει	να	αποφεύγονται	 καμία
	 •	υλικά	που	πρέπει	να	αποφεύγονται	 	 κανένα
	 •	επικίνδυνα	προϊόντα	αποσύνθεσης	 	 κανένα
	 •	επικίνδυνες	αντιδράσεις	 	 	 καμία
11.  Κωδικοί φράσεων κινδύνου
 R 36/37/38 (Ερεθίζει τα μάτια το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα)
 R 43 (Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα)
12.  Κωδικοί οδηγιών ασφαλούς χρήσης
 S 2 (Μακριά από παιδιά) 
 S 24 (Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα)
 S 25 (Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια) 
 S 26  (Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό 

και ζητήστε ιατρική συμβουλή) 
 S 37 (Να φοράτε κατάλληλα γάντια)
 S 46/64  (Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μόνο 

εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος) 

13.  Τοξικότητα
 Δεν είναι τοξικό
14. Προστασία περιβάλλοντος 
 Δεν είναι τοξικό για το περιβάλλον και τα ζώα
15. Διάθεση-Συσκευασία
 Διατίθεται σε μορφή χύμα σε σιλό ή/και σάκων των 25, 30, 35 ή 40kg.
16. Στοιχεία μεταφοράς
 Δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα φορτία
17. Άλλες πληροφορίες
  Περιέχει Υδατοδιαλυτό Cr(VI) κάτω των 2ppm σύμφωνα με την οδηγία 2003/53 

Ε.Κ.
18.  Διάφορα
  Ουδέν 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) 
Κονιαμάτων πλήρωσης δαπέδων
Είδος: Έτοιμο ξηρό κονίαμα
Τύπος:��  Τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων 

Εμπορική�ονομασία:

INTERMIX Δ440 τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων,
INTERMIX Δ420 τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων,
INTERMIX C20 τσιμεντοκονία πλήρωσης δαπέδων 
υψηλών αντοχών.

Εργ.�Παραγωγής: Εργοστάσιο Ελευσίνας

Δ/ση�Εργ.�Παραγωγής:
Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Εργοστάσιο Ελευσίνας
Οδός Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. - 192 00, Ελευσίνα
Τηλ.: 210-5537414, Email: intermix@titan.gr

2. Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά
  Κονίαμα πλήρωσης δαπέδων: Ανόργανο προϊόν, σε μορφή ξηρής κονίας χρώ-

ματος γκρι που προέρχεται από την ανάμιξη ασβεστολιθικής άμμου, φαιού τσι-
μέντου και οργανικών βελτιωτικών προσμείκτων (σε ποσοστό κάτω του 1%). Το 
προϊόν συμμορφώνεται με τις μηχανικές, χημικές και φυσικές απαιτήσεις του 
κανονισμού κονιαμάτων τοιχοποιίας του ΕΛΟΤ ΕΝ 13813.

3. Προσδιορισμός των κινδύνων
	 •	Δεν	είναι	τοξικό.
	 •		Ερεθιστικό	για	τα	μάτια,	για	 τις	αναπνευστικές	οδούς,	για	 το	δέρμα	και	 τους	

βλεννογόνους. Σε παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα, σε 
συνδυασμό με την υγρασία και την ευαισθησία του ατόμου, είναι δυνατόν να 
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

4. Α’ βοήθειες
	 •		Σε	 περίπτωση	 συνεχιζόμενης	 επαφής	 με	 το	 δέρμα,	 απαιτείται	 πλύσιμο	 με	

νερό. 
	 •		Σε	 περίπτωση	 επαφής	 με	 τα	 μάτια,	 πλύνετέ	 τα	 αμέσως	με	 άφθονο	 νερό	 και	

ζητήστε ιατρική συμβουλή.
	 •		Σε	περίπτωση	κατάποσης,	ξεπλύνετε	το	στόμα	με	νερό	(μόνο	εφόσον	το	άτομο	

διατηρεί τις αισθήσεις του). Στη συνέχεια ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε 
την ετικέτα του προϊόντος.

5. Πυρασφάλεια
	 •	Το	προϊόν	δεν	είναι	εύφλεκτο.
6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
	 •		Συλλογή	 του	προϊόντος	 με	 κοινά	μέσα	 (σκούπα	 και	φαράσι)	 ή	 με	 ηλεκτρικό	

απορροφητήρα βιομηχανικού τύπου.
	 •	Γενικός	καθαρισμός	του	χώρου	ή	της	περιοχής	που	σημειώθηκε	η	έκλυση.
7.Αποθήκευση
	 •		Με	δεδομένο	ότι	το	προϊόν	είναι	υγροσκοπικό	πρέπει	να	αποθηκεύεται	σε	χώ-

ρους στους οποίους έχει εξασφαλιστεί χαμηλό ποσοστό υγρασίας.
8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία
	 •		Μέση	έκθεση	στο	ολικό	κλάσμα	σκόνης	ξηρού	κονιάματος	στο	εργασιακό	περι-

βάλλον ίση με 3mg/m3 για 8ωρη εργασία και για εβδομάδα 40 ωρών εργασίας. 
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	 •		Προστασία	αναπνευστικών	οδών:	Χρήση	κατάλληλης	μάσκας	(προστασία	από	
μη τοξικές σκόνες). 

	 •	Προστασία	των	ματιών:	Χρήση	κατάλληλων	γυαλιών	ασφαλείας.
	 •		Προστασία	δέρματος:	Χρήση	κατάλληλων	ατομικών	μέσων	προστασίας	(στολή	

- γάντια).
9. Φυσικές και Χημικές ιδιότητες
	 •	υφή	 	 	 	 	 ξηρά κονία
	 •	οσμή		 	 	 	 καμία
	 •	pH	(υδατικό	αιώρημα	1:	1)	 	 	 12  
	 •	σημείο	τήξεως	 	 	 	 άνω των 1200° C
	 •	σημείο	αναφλέξεως	 	 	 δεν αναφλέγεται  
	 •	εκρηκτικότητα	 	 	 	 δεν εκρήγνυται
	 •	πίεση	ατμών	 	 	 	 μηδενική
	 •	ειδική	μάζα	 	 	 	 1,6 - 1,8 gr/ cm3

	 •	φαινόμενη	ειδική	μάζα	 	 	 1,4 - 1,6 gr/ cm3

	 •	διαλυτότης	στο	νερό	 	 	 ελάχιστη
10. Σταθερότητα και δραστικότητα
	 •	συνθήκες	που	πρέπει	να	αποφεύγονται	 καμία
	 •	υλικά	που	πρέπει	να	αποφεύγονται	 	 κανένα
	 •	επικίνδυνα	προϊόντα	αποσύνθεσης	 	 κανένα
	 •	επικίνδυνες	αντιδράσεις	 	 	 καμία
11. Κωδικοί φράσεων κινδύνου
 R 36/37/38 (Ερεθίζει τα μάτια το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα)
 R 43 (Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα)
12. Κωδικοί οδηγιών ασφαλούς χρήσης
 S 2 (Μακριά από παιδιά) 
 S 24 (Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα)
 S 25 (Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια) 
 S 26  (Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό 

και ζητήστε ιατρική συμβουλή) 
 S 37 (Να φοράτε κατάλληλα γάντια)
 S 46/64  (Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μόνο 

εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος) 

13. Τοξικότητα
 Δεν είναι τοξικό
14. Προστασία περιβάλλοντος 
 Δεν είναι τοξικό για το περιβάλλον και τα ζώα
15. Διάθεση-Συσκευασία
 Διατίθεται σε μορφή χύμα σε σιλό ή/και σάκων των 25, 30, 35 ή 40kg.
16. Στοιχεία μεταφοράς
 Δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα φορτία
17. Άλλες πληροφορίες
  Περιέχει Υδατοδιαλυτό Cr(VI) κάτω των 2ppm σύμφωνα με την οδηγία 2003/53 

Ε.Κ.
18. Διάφορα
  Ουδέν 


