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Ιστορία του Valchromat 
 
Το Valchromat δημιουργήθηκε από το ερευνητικό τμήμα της Valbopan και είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς και επίμονης 
έρευνας με γνώμονα την ανάγκη βελτίωσης των υπαρχόντων προϊόντων βιομηχανικής ξυλείας, αλλά και ανάπτυξης νέων. 
Ήρθε να καλύψει το κενό που υπήρχε στην αγορά για ένα προϊόν που να συνδυάζει χρώμα και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά 
που δεν διέθεταν τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα. Το Valchromat παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1998 στην έκθεση  
Approfal του Παρισιού, αποφέροντας στο τεχνικό προσωπικό της Valbopan το βραβείο τεχνολογικής καινοτομίας και το 
βραβείο παρουσίασης. Στη συνέχεια το προϊόν υποβλήθηκε σε διάφορα βιομηχανικά τεστ ώστε να μπορέσει να περάσει στη 
μαζική παραγωγή. Κατά το διάστημα αυτό δοκιμάστηκαν αρκετές εφαρμογές του σε διάφορα είδη επίπλων σε συνεργασία 
με τεχνικούς, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, προκειμένου να εκτιμηθούν τα οφέλη του για μια μεγάλη ποικιλία χρήσεων. 
Τέλος, το τρίτο τρίμηνο του 1999 το Valchromat κυκλοφόρησε στην αγορά μέσω καναλιών διανομής στη Γαλλία, την Ελβετία 
και το Βέλγιο. 
 
 
Εξέλιξη του MDF (Μέσης πυκνότητας ινοσανίδα) 
 
Τα τελευταία 30 χρόνια το MDF δεν είχε καταφέρει να πείσει τους ειδικούς για την επάρκειά του ως προς τη χρήση του με 
διάφορα φινιρίσματα ή για τη διακοσμητική του αξία. Το Valchromat έσπασε αυτό το ταμπού καταθέτοντας τη δική του 
αισθητική πρόταση. Έτσι, πέρα από το γεγονός ότι τα χημικά και φυσικομηχανικά του  χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με 
τις προδιαγραφές για τα προϊόντα MDF, τα πρότυπά του εγγυώνται τη χρήση του σε απεριόριστες διακοσμητικές εφαρμογές. 
Το Valchromat είναι τουλάχιστον 30% πιο ανθεκτικό και σταθερό από το κοινό MDF. Είναι απολύτως ανθεκτικό στην 
υγρασία, εφόσον φινιριστεί σωστά. Το Valchromat αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην 
κατεργασία του λόγω του λιπαντικού μέσου που περιέχει η σύνθεσή του. 
 
 
Πλεονεκτήματα για αρχιτέκτονες για σχεδιαστές 
 
Μοναδικότητα 
 
Το Valchromat είναι ένα προϊόν μοναδικό στο είδος του, και η Valbopan είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που το παράγει. Η 
μοναδικότητά του δεν εξαντλείται στην εμφάνιση και το χρώμα του αλλά και στις πολλαπλές και ευρείες δυνατότητες 
εφαρμογής του. 
 
Φυσική όψη 
 
Αν και στην ουσία είναι ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν, το Valchromat έχει ανάγλυφη υφή που του χαρίζει μια πολύ 
ιδιαίτερη εμφάνιση και αίσθηση, διαφοροποιώντας το από κάθε τεχνικά βαμμένη επιφάνεια. 
 
Ποικιλία 
 
Διατίθεται σε 7 διαφορετικά χρώματα και 7 διαφορετικά πάχη. Τα χρώματα αυτά μπορούν να παραχθούν για ελάχιστο 
μέγεθος παραγγελίας 100m3. Η παραγωγή αποχρώσεων πιο ανοιχτόχρωμων από το τυποποιημένο κίτρινο του 
χρωματολογίου μας δεν είναι δυνατή λόγω της τοξικότητας και της υψηλής τιμής των χρωμάτων, αλλά και του μη 
ικανοποιητικού τελικού αποτελέσματος. 
 
Φθορά 
 
Χάρη στο γεγονός ότι οι ινοσανίδες Valchromat είναι εμποτισμένες με χρωστική ουσία σε όλη τους τη μάζα, κάθε αμυχή που 
προκαλείται στην επιφάνειά τους μπορεί να επισκευαστεί εύκολα και πολλές φορές. Το μόνο που χρειάζεται είναι τρίψιμο και 
βερνίκωμα και επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. 
 
Διαφορετικές δυνατότητες φινιρίσματος 
 
Το Valchromat μπορεί να δεχτεί κάθε είδους φινίρισμα. Η γυαλιστερή λάκα προσδίδει στο προϊόν μια μοντέρνα και τρέντι 
εμφάνιση ενώ το ελαιώδες βερνίκι έχει ως αποτέλεσμα μια πιο συμβατική όψη. Το Valchromat μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί με ματ, κερώδες, φλογοεπιβραδυντικό και ανάγλυφο φινίρισμα. 
 
Εύκολη συναρμολόγηση 
 
Κατά το σχεδιασμό ενός έργου, οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το πώς θα καλύψουν τα 
σόκορα. Το Valchromat μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς περαιτέρω φινίρισμα. 
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Μη τοξικό 
 
Το Valchromat ανήκει στην κατηγορία E1 (χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης) σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. Έχει εγκριθεί 
από τον βρετανικό οργανισμό τυποποίησης ως ασφαλές για χρήση στην κατασκευή παιδικών παιχνιδιών. 
 
Αειφορία/Πιστοποίηση USGBC - LEED 
 
Το Valchromat® παράγεται από 50-60% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, η προμήθεια των οποίων γίνεται από κατασκευαστές 
παλετών και επίπλων. 
Όλοι οι κορμοί πεύκων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μας προέρχονται από δάση της Πορτογαλίας, που στην 
πλειονότητά τους ανήκουν και υλοτομούνται από ιδιώτες, αποτελώντας σημαντική πηγή εισοδήματος που απαιτεί ελάχιστες 
επενδύσεις. Στην Πορτογαλία θεσπίστηκε πρόσφατα νομοθεσία που προβλέπει την κάλυψη των ακόλουθων 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση πιστοποίησης FSC και PEFC. Ο όμιλός μας (από κοινού με εκπροσώπους της κυβέρνησης 
και άλλες εταιρείες στο χώρο του ξύλου) συνέστησε επιτροπή που θα συνδράμει τους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων (τους 
προμηθευτές μας) κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των ιδιοκτησιών τους. Επί του παρόντος είμαστε σε θέση να 
αγοράζουμε κάποιες ποσότητες πιστοποιημένης ξυλείας αλλά δεν έχουμε ακόμα πιστοποιηθεί κατά FSC ή PEFC. 
Όπως προαναφέρθηκε, οι εκπομπές φορμαλδεΰδης του Valchromat® είναι ιδιαίτερα χαμηλές και θεωρείται μη τοξικό βάσει 
των ευρωπαϊκών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των ΗΠΑ, δεδομένου ότι οι εκπομπές του είναι κάτω από 0,1ppm. 
Επίσης, με το Valchromat® αποφεύγεται η χρήση χρωμάτων που συχνά περιέχουν φορμαλδεΰδη ως συντηρητικό. 
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Πλεονεκτήματα για τους κατασκευαστές προϊόντων ξύλου / τους επιπλοποιούς 
 
Υψηλή πυκνότητα 
 
Η ιδιότητα αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί σημαίνει ότι μετά την μηχανουργική κατεργασία απαιτείται από ελάχιστο έως 
καθόλου τρίψιμο, γεγονός που περιορίζει δραστικά το εργατικό κόστος. Συνάμα διευκολύνει τη διαδικασία φινιρίσματος, 
δεδομένου ότι απαιτούνται λιγότερες στρώσεις: αρκεί μία μόνο στρώση σφραγιστικού και μία ή δύο στρώσεις βερνικιού 
(σημειώνεται ότι στα σόκορα θα πρέπει να εφαρμόζεται λίγο μεγαλύτερη ποσότητα). 
 
Αντοχή στην υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία 
 
Αφού οι πλάκες βερνικωθούν από όλες οι πλευρές το Valchromat μπορεί να χρησιμοποιείται σε κουζίνες, μπάνια και 
πατώματα. Κάποιοι πελάτες μας το χρησιμοποιούν και σε εξωτερικούς χώρους, αλλά ενδείκνυται περισσότερο για εσωτερική 
χρήση. 
 
Μηχανική αντοχή 
 
Το Valchromat είναι τουλάχιστον 30% πιο ανθεκτικό από το κοινό MDF, γεγονός που το καθιστά πολύ πιο σταθερό. 
 
Χρωματισμένο σε όλη τη μάζα του 
 
Δεν χρειάζεται βάψιμο με χρωματιστό βερνίκι, που είναι δαπανηρό και τοξικό. Ωστόσο, κάποιοι πελάτες μας χρησιμοποιούν 
βαφή με το Valchromat, δεδομένου ότι αποτελεί μια πολύ ευκολότερη και οικονομική λύση. Η συναρμολόγησή του είναι 
εύκολη μιας και δεν χρειάζεται σοκόριασμα. 
 
Εύκολη μηχανική κατεργασία 
 
Πέραν του γεγονότος ότι το Valchromat δεν χρειάζεται τρίψιμο, σημειώνεται ότι περιέχει πολύ μικρότερο ποσοστό άμμου και 
μετάλλου. Επίσης έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μελαμίνη η οποία λειτουργεί ως λιπαντικό για τα εργαλεία κοπής, 
παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους. 
Το Valchromat κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ίνες πεύκων που υλοτομούνται σε δάση της Πορτογαλίας. Η χρήση 
υποπροϊόντων όπως κλαδιά, φλοιός και υπολείμματα από  μονάδες επεξεργασίας ξυλείας συμβάλλουν στην αειφόρο 
διαχείριση των δασών του πλανήτη. 
 
Σημαντικές Σημειώσεις 
 
■ Μικρά τεμαχίδια πεύκου ανοιχτού καφέ χρώματος είναι ορατά σε διάσπαρτα σημεία κάθε πλάκας Valchromat, 

ενισχύοντας τη μοναδική φυσική του όψη!  
■ Αν και οι χρωματικές διαφορές κινούνται σε κάθε περίπτωση εντός των αποδεκτών παραμέτρων του χρωματικού 

μοντέλου προτύπων CIElab χάρη στο ειδικό λογισμικό (DATACOLOR) που χρησιμοποιείται, παρόλα αυτά 
σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν ελαφρές χρωματικές διαφορές. Αυτό οφείλεται στις φυσικές ίνες του πεύκου 
και στις φιλικές προς το περιβάλλον οργανικές βαφές που αποτελούν τις βασικές καινοτομίες του Valchromat! 
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Παραγωγή 
 
Πρώτες ύλες: Ήδη από τα πρώτα στάδια της παραγωγής, τα κριτήρια επιλογής των πρώτων υλών είναι πολύ αυστηρά. 
Ξυλεία, χρωστικές και συγκολλητικές ουσίες επιλέγονται πολύ προσεκτικά. Το Valchromat κατασκευάζεται αποκλειστικά από 
ξύλο πεύκου. Η συγκολλητική ουσία παράγεται αποκλειστικά για το Valchromat σε συνεργασία με κατασκευαστή ρητίνης. 
Αποτελείται κατά κύριο λόγο από συνθετική ρητίνη του τύπου μελαμίνης-ουρίας-φορμαλδεϋδης (MUF). Το Valchromat είναι 
πιστοποιημένο ως κατηγορίας E1 (χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης). Πραγματοποιήθηκαν εξαντλητικές έρευνες 
προκειμένου να εξασφαλιστεί σταθερότητα χρώματος και χαμηλή τοξικότητα  και  ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη κάθε 
οικολογική παράμετρος. Ως εκ τούτου, το Valchromat είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από οργανικές χρωστικές ουσίες 
παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία παιδικών υφασμάτων και συμμορφώνεται πλήρως με τους 
αυστηρούς σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ (Eco-Tex). 
 
Παραγωγή ινών: Η ξυλεία αποφλοιώνεται και προωθείται σε σπαστήρες όπου τεμαχίζεται σε μικρά ξυλοτεμαχίδια. Τα 
ξυλοτεμαχίδια περνούν στη συνέχεια από πολύ ισχυρό μαγνήτη (που απομακρύνει το 99% όλων των μεταλλικών 
υπολειμμάτων) και από ένα στάδιο καθαρισμού με νερό που απομακρύνει 80-90% της άμμου – μειώνοντας τη φθορά των 
εργαλείων κατά την κοπή ή τη μηχανική κατεργασία. 
Μετά τη διαλογή τους σε παρόμοια μεγέθη, τα ξυλοτεμαχίδια ατμίζονται (πίεση και θερμοκρασία). Οι ίνες των μαλακών, 
πλέον, ξυλοτεμαχιδίων απομονώνονται με τη χρήση αποϊνωτή (δύο αντίθετα περιστρεφόμενων δίσκων τεράστιου μεγέθους 
που τρίβονται μηχανικά μεταξύ τους για τη μετατροπή σε ίνες). Η προετοιμασία των χρωστικών ουσιών γίνεται ενδοεταιρικά, 
μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος επίβλεψης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παραγωγή του Valchromat και το 
οποίο ελέγχει διεξοδικά το μείγμα των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της συγκολλητικής 
ουσίας. 
 
Συμπίεση: Όταν το μείγμα των εμποτισμένων με χρωστική ουσία ινών και της συγκολλητικής ουσίας ξηρανθεί, συμπιέζεται 
σε μεγάλων διαστάσεων μονοόροφη πρέσα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλακών μεγάλου μεγέθους. Στο στάδιο 
συμπίεσης εξασφαλίζεται η υψηλή πυκνότητα του Valchromat που του χαρίζει μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερες 
ιδιότητες φινιρίσματος. 
 
Χρώμα: Το χρώμα του Valchromat προκύπτει από την προσθήκη οργανικών χρωστικών ουσιών στις ίνες του ξύλου, 
διαδικασία από την οποία προκύπτει ένα απολύτως ομοιόμορφα χρωματισμένο κομμάτι ξύλου. Το Valchromat είναι εξίσου 
ανθεκτικό στο φυσικό φως και στον τεχνητό φωτισμό. Ο ποιοτικός έλεγχος του χρώματος περιγράφεται κατωτέρω. 
 
Φινίρισμα: Μετά την παρέλευση 48 ωρών, οι πλάκες βαθμονομούνται ώστε να έχουν ενιαίο πάχος (0,1mm ή 0,2mm), και 
λειαίνονται με μηχανικά μέσα. Σε αυτό το στάδιο το χρώμα κάθε φύλλου υποβάλλεται σε φασματοφωτομετρικό έλεγχο και 
ταξινομείται ανάλογα με την απόκλιση που επιτρέπεται για κάθε χρώμα. 
 
Ποιοτικός έλεγχος: Για τον έλεγχο χρησιμοποιείται φασματοφωτομετρική τεχνολογία και ειδικό λογισμικό της Datacolour, 
που τυγχάνουν ευρείας αποδοχής στον κλάδο των χρωμάτων και την κλωστοϋφαντουργία και συμμορφώνονται με τα 
πρότυπα CIElab. Σε όλες τις υπόλοιπες δοκιμές του Valchromat εφαρμόζονται οι τυποποιημένες δοκιμές CEN για 
ινοσανίδες. Στο πλαίσιο αυτό, η Valbopan σε συνεργασία με ειδικούς παραγωγής, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές εκπόνησε τις 
προδιαγραφές του Valchromat σε συμμόρφωση με τα πρότυπα EN. Κατά τη διαδικασία παραγωγής, οι βασικές ιδιότητες 
όπως το χρώμα, η εσωτερική αντοχή και η αντοχή στην υγρασία δοκιμάζονται σε τακτική (τουλάχιστον ωριαία) βάση ώστε 
να γίνονται οι δέουσες ρυθμίσεις. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής, οι ιδιότητες του Valchromat υποβάλλονται εκ 
νέου σε διεξοδικές δοκιμές. 
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Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού για το Valchromat 
 
Αποθήκευση και μεταφορά 
 
Η αποθήκευση και η μεταφορά πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις συστάσεις της EPF για το MDF και δεν απαιτούνται 
ειδικές προφυλάξεις. Όσον αφορά τη μεταφορά, το Valchromat έχει χαρακτηριστεί ως μη επικίνδυνο προϊόν – δεν απαιτείται 
σήμανση. 
 
Χειρισμός και μηχανική κατεργασία του Valchromat 
 
Όσον αφορά τις εργασίες απομάκρυνσης και συλλογής της σκόνης από την κατεργασία του Valchromat και την 
πυροπροστασία, πρέπει να τηρούνται οι συνήθεις απαιτήσεις σε θέματα κατασκευών και μηχανικής κατεργασίας. Λόγω του 
ενδεχόμενου ύπαρξης αιχμηρών ακμών, κατά τον χειρισμό των πλακών πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια. 
Αν και η επαφή με σκόνη από την κατεργασία του Valchromat δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, μικρό ποσοστό 
εργαζομένων μπορεί να είναι ευαίσθητοι ή ακόμη και αλλεργικοί στη σκόνη που προέρχεται από κάθε μορφής μηχανική 
κατεργασία. 
 
Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας κατά τη χρήση 
 
Το Valchromat είναι χημικά αδρανές. Η ποσότητα των αερίων που εκλύονται από τις επιφάνειες του είναι τόσο χαμηλή που 
δεν ανιχνεύεται διά ενόργανης ανάλυσης. Η εκπομπή φορμαλδεΰδης είναι κάτω του ορίου για τα υλικά που έχουν ως βάση 
το ξύλο. Δεν υπάρχουν φαινόμενα μετανάστευσης που να επηρεάζουν τα τρόφιμα και ως εκ τούτου το Valchromat είναι 
εγκεκριμένο για επαφή με τρόφιμα. Οι επιφάνειες είναι ανθεκτικές σε όλους τους οικιακούς κοινούς διαλύτες και χημικές 
ουσίες και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές στις οποίες προέχει η καθαριότητα και η υγιεινή. 
 
Συντήρηση 
 
Αν και αυτό εξαρτάται από το επιθυμητή τελική εμφάνιση των πλακών, το Valchromat μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει, 
χωρίς επίχριση με κάποιο προστατευτικό μέσο (όπως βερνίκια ή χρώματα). 
 
Το Valchromat σε συνθήκες πυρκαγιάς 
 
Οι πλάκες δεν αναφλέγονται εύκολα και έχουν χαρακτηριστικά που επιβραδύνουν την εξάπλωση της φλόγας, παρατείνοντας 
έτσι το διαθέσιμο χρόνο διαφυγής. Λόγω ατελούς καύσης, όπως συμβαίνει και με κάθε οργανικό υλικό, ο καπνός του 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Ωστόσο το Valchromat ανήκει στην κατηγορία Euroclass D (κατηγορία καπνού s1, κατηγορία 
σταγονιδίων d0) σύμφωνα με τους κανονισμούς της EPF. 
Κατά την κατάσβεση πυρκαγιών σε χώρους όπου υπάρχει Valchromat πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιες τεχνικές 
πυρόσβεσης όπως και για οποιοδήποτε άλλο δομικό υλικό που έχει ως βάση το ξύλο. 
 
Διάθεση αποβλήτων 
 
Το Valchromat μπορεί να μεταφέρεται σε χώρους ελεγχόμενης διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς ή 
τοπικούς κανονισμούς. Ωστόσο, υπάρχουν δύο ακόμη εναλλακτικές επιλογές: ανακύκλωση (η Valbopan κατέχει δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για τη διαδικασία αυτή) ή ανάκτηση ενέργειας σε εγκεκριμένους βιομηχανικούς κλιβάνους. 
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Τεχνικά δεδομένα 
 
Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση     Συμπαγές φύλλο 

Πυκνότητα   0,76 g/cm3 (ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το πάχος) 

Διαλυτότητα   Αδιάλυτο σε νερό, λάδι, μεθανόλη, διαιθυλαιθέρα, n-οκτανόλη, ακετόνη 

Σημείο βρασμού    - 

Ρυθμός εξάτμισης    - 

Σημείο τήξης    Δεν τήκεται 

Βαρέα μέταλλα Κατά την παραγωγή δεν προστίθενται τοξικές ενώσεις αντιμονίου, βαρίου, καδμίου, τρισθενούς 

χρωμίου, εξασθενούς χρωμίου, μολύβδου, υδραργύρου ή σεληνίου 

Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 

Σταθερότητα    Πολύ σταθερό 

Επικίνδυνες αντιδράσεις   Μη αντιδραστικό, μη διαβρωτικό 

Ασυμβατότητα με άλλα υλικά  Ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα μπορεί να λεκιάσουν την επιφάνεια 

 
Πυρκαγιές και εκρήξεις 

Θερμοκρασία ανάφλεξης   περ. 375 ºC 

Θερμική αποδόμηση Πιθανόν πάνω από τους 220 ºC. Ανάλογα με τις συνθήκες καύσης (θερμοκρασία, ποσότητα 

οξυγόνου κλπ.) είναι πιθανή η έκλυση τοξικών αερίων, π.χ. μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του 

άνθρακα, αμμωνίας  

Ευφλεκτότητα   Το Valchromat® δεν θεωρείται εύφλεκτο. Καίγεται μόνο σε συνθήκες πυρκαγιάς, παρουσία γυμνής 

  φλόγας. 

Μέσα κατάσβεσης   Το Valchromat® θεωρείται υλικό κατηγορίας A. Για την κατάσβεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

  διοξείδιο του άνθρακα, σταγονίδια νερού ή ξηρός χημικός αφρός. Το νερό νοτίζει το υλικό και 

  αποτρέπει την αναζωπύρωση. Να χρησιμοποιείται αυτόνομη συσκευή αναπνοής και  

  προστατευτικός ρουχισμός. 

Προστασία κατά  

των εκρήξεων   Δεν απαιτείται, όπως για κάθε δομικό υλικό που έχει ως βάση το ξύλο. 

Αποθήκευση και μεταφορά   Το Valchromat® έχει χαρακτηριστεί ως μη επικίνδυνο κατά τη μεταφορά και δεν προβλέπονται 

 ειδικές απαιτήσεις. 

Μηχανική κατεργασία  Να χρησιμοποιούνται γάντια για την προστασία από αιχμηρές ακμές και προστατευτικά γυαλιά για 

την προστασία από τραυματισμούς των ματιών. Πέρα από τη λήψη μέτρων προστασίας για τη 

μείωση της έκθεσης στη σκόνη κατά τη μηχανική κατεργασία των φύλλων, δεν απαιτείται ειδικός 

εξοπλισμός εργασίας. 

Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση  Ο χειρισμός των απόβλητων υλικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η 

καύση επιτρέπεται σε βιομηχανικούς κλιβάνους. Η Valbopan κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την 

ανακύκλωση του  Valchromat. 

Πληροφορίες σχετικά με την υγεία Το Valchromat® δεν είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους και τα ζώα. Δεν υπάρχουν στοιχεία για 

τοξικολογικές επιπτώσεις και οικοτοξικότητα  του Valchromat®. Οι επιφάνειες του Valchromat® είναι 

φυσιολογικά ασφαλείς και εγκεκριμένες για επαφή με τρόφιμα. 

Χώροι εργασίας   Ισχύουν οι γενικοί κανονισμοί για τη σκόνη. Ωστόσο, η σκόνη του Valchromat® είναι πιο 

λεπτόκοκκη από τη συνηθισμένη σκόνη. 

Εκπομπή φορμαλδεΰδης  <8mg σε δοκιμή που διενεργήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN120 (Μέθοδος Perforator) 

Πρόσθετες παρατηρήσεις   Το Valchromat® διατίθεται σε συμπαγή φύλλα και δεν ενέχει άλλους κινδύνους για την υγεία. 
 
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στις υπάρχουσες τεχνικές γνώσεις, αλλά δεν αποτελούν κανενός είδους εγγύηση. Η συμμόρφωση με τους 
κείμενους νόμους και κανονισμούς αποτελεί προσωπική ευθύνη των χρηστών του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο. 
 


