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Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.  Αυτό περιλαμβάνει και την ασφάλεια των προϊόντων μας
για τους εργαζόμενους μας, τους πελάτες μας και το περιβάλλον.

Χρησιμοποιούμε το διοξείδιο του τιτανίου ως συστατικό των υγρών και στερεών χρωμάτων μας,
ενσωματωμένο στο σύστημα της ρητίνης, καθώς αποτελεί μία από τις βασικές χρωστικές για την
παραγωγή του λευκού χρώματος, και άλλων χρωμάτων που περιλαμβάνουν λευκή χρωστική. Το
διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται ευρέως σε ποικίλα καταναλωτικά προϊόντα, όπως φάρμακα,
χρωστικές τροφίμων, αντιηλιακά, καλλυντικά και οδοντόκρεμες.

Είμαστε ενήμεροι για την κατάταξη του διοξειδίου του τιτανίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
κατηγορία 2 «καρκινογόνα με εισπνοή», γεγονός που πιθανά επηρεάσει την σήμανση των προϊόντων
μας.

Εξετάζουμε τις επιπτώσεις της πρότασης κατηγοριοποίησης για όλα μας τα τελικά προϊόντα, υγρά και
πούδρες. Η αλλαγή στην κατηγοριοποίηση πιθανόν οδηγήσει σε σήμανση με προειδοποίηση για την
αποφυγή της εισπνοής εκνεφώματος ή ομίχλης κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος. Αναφορικά
με διαδικασίες εφαρμογής που μπορεί να δημιουργήσουν εισπνεόμενη αιωρούμενη σκόνη ή σταγονίδια,
συνεχίζουμε να παρέχουμε συμβουλή για την χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού, όπως
συστήνεται στα Δελτία Ασφαλείας των προϊόντων μας.

Η AkzoNobel δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται πλήρως με την νομοθεσία και τους κανονισμούς των χωρών
στις οποίες δραστηριοποιείται.
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About AkzoNobel
AkzoNobel has a passion for paint. We’re experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection since
1792. Our world class portfolio of brands – including Dulux, International, Sikkens and Interpon – is trusted by customers around the globe.
Headquartered in the Netherlands, we are active in over 150 countries and employ around 34,500 talented people who are passionate about delivering
the high performance products and services our customers expect. For more information please visit www.akzonobel.com.
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