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Ferrolix® 8358 
Δεσμευτικό οξυγόνου για νερό ατμολεβήτων 
 
Πρωταρχικές Εφαρμογές:  
 
Το Ferrolix

®
 8358 είναι ένα υγρό προϊόν, με 

υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. 
Χρησιμοποιείται σε ατμολέβητες που 
λειτουργούν με πιέσεις μέχρι 40 bar. Όλες οι 
πρώτες ύλες του προϊόντος είναι μη πτητικές. 
Μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα με 
υψηλές απαιτήσεις καθαρότητας όσον αφορά 
την ποιότητα  του ατμού. 
 
Το Ferrolix

®
 8358 βασίζεται σε πρώτες ύλες 

που είναι καταχωρημένες στη λίστα FDA 
παράγραφος 173.310, σαν πρόσθετα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια κατά 
την προετοιμασία ατμού που θα έρθει σε επαφή 
με τρόφιμα. 
 
Γενική Περιγραφή: 
 
Το Ferrolix

®
 8358 είναι ένα υγρό μίγμα που 

αποτελείται από μη πτητικά δεσμευτικά 
οξυγόνου (θειώδη). 
 
Χαρακτηριστικά: 
 
Εμφάνιση                       
Υγρό διαυγές άχρωμο ως ελαφρά κιτρινωπό 
 
pH   (1% διάλυμα)            
5,9 – 6,3 
 
Πυκνότητα (20 οC)              
1,26 - 1,32 g/ml 
 
Διαλυτότητα στο νερό       
Διαλυτό σε κάθε αναλογία 
 
Ευαισθησία  στο ψύχος     
πάνω  από 5οC. 
 
Περιεχόμενο SO32-               
ca. 20% 
 
Πεδίο Δράσης: 
 
Το Ferrolix

®
 8358 δημιουργεί προστασία από 

την οξείδωση, δεσμεύοντας το περιεχόμενο 
διαλυμένο οξυγόνο στο νερό των ατμολεβήτων 
μέσω των θειωδών. Για να έχουμε μια δραστική 
μείωση του οξυγόνου απαιτείται συνεχής 
προσθήκη του Ferrolix

®
 8358 στο νερό 

τροφοδοσίας του ατμολέβητα.  

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συνδυασμό και με άλλα προϊόντα της σειράς 
Ferrolix, όπως το Ferrolix 8356.   
 
Δοσολογία: 
 
Η δοσολογία του προϊόντος καθορίζεται από 
τους τεχνικούς της Kurita και εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους του 
συστήματος (θερμοκρασία του νερού 
τροφοδοσίας του λέβητα, βαθμός 
συμπύκνωσης, ολική περιεχόμενη σκληρότητα, 
κλπ).  
 
Γενικά το ενδεδειγμένο περιεχόμενο θειωδών 
στο νερό τροφοδοσίας του ατμολέβητα πρέπει 
να κυμαίνεται από 2 έως 4 g/m3.  
 
Κατά προσέγγιση 20-25g Ferrolix

®
 8358 ανά 

m3 νερού τροφοδοσίας του ατμολέβητα είναι 
αναγκαία για να εξουδετερώσουν 1 g/m3 
οξυγόνο.  
 
Ανάλογα με την ικανότητα απαέρωσης  του 
συστήματος  η  δοσολογία του Ferrolix

®
 8358 

μπορεί να κυμαίνεται  από  5 έως 25g/m3 νερού 
τροφοδοσίας του  ατμολέβητα. 
 
Πεδίο Εφαρμογής: 
 
Το Ferrolix

®
 8358 χρησιμοποιείται είτε ως έχει, 

είτε διαλυμένο σε διάφορες αναλογίες με μαλακό 
νερό. Το προϊόν προστίθεται με αυτόματο 
δοσομετρικό σύστημα στο νερό  τροφοδοσίας 
του ατμολέβητα. Τα μέρη του δοσομετρικού 
συστήματος  που  έρχονται  σε επαφή με το 
προϊόν πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 
υλικό ανθεκτικό στα οξέα. Το προϊόν μπορεί να 
προστεθεί  αδιάλυτο ή σε μίγμα μαζί με άλλα 
προϊόντα Ferrolix (π.χ Ferrolix  8356).  
To μίγμα πρέπει να αλλάζει κάθε 3 ημέρες. 
 
Το προϊόν ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση 
μόνο. 
 
Αποθήκευση: 
 
To προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και καλά 
αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασίες πάνω από 
5οC. Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται ερμητικά 
κλειστά. 
 
 



 
 

PRODUCT INFORMATION – FERROLIX® 8358 

 
Αυτές οι οδηγίες βασίζονται στις παρούσες τεχνικές γνώσεις. Οι παράμετροι που προτείνονται στις παραπάνω οδηγίες έχουν γενικό χαρακτήρα και δεν 
αποτελούν δέσμευση στη σωστή διαχείριση του προϊόντος. Το Τεχνικό Τμήμα της Kurita APW θα σας συστήσει ανάλογα με την περίσταση τις πιο 
κατάλληλες παραμέτρους για την έναρξη της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, η εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω οδηγίες εκτός από 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης και αμέλειας. 

 
Κεντρικά: 
Kurita Europe APW GmbH 
Giulinistrasse 2   
D - 67065 Ludwigshafen   
Tel.: +49-621 5709 3000    Internet: www.bk-giulini.com 
Fax: +49 621 5709 6452  

Υποκατάστημα Ελλάδας 
Kurita Europe APW GmbH  
Γ. Παπανδρέου 82  
144 52 Μεταμόρφωση  
Tel.: +30 210 28 37 559  
Fax: +30 210 28 37 601  

 

Ημ. Αναθεώρησης: 2015-01-26 
 
 
 
Internet: www.kurita.eu 
Email: info@kurita.eu 
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Ανάλυση: 
 
Η περιεκτικότητα σε Ferrolix

®
 8358 γίνεται με 

προσδιορισμό του SO3 με Μerckoquant Sulfite  
Test  kit  
 
1g/m3 SO32-    = 5 g/m3 Ferrolix

®
 8358 

 
O ακριβής προσδιορισμός μπορεί να γίνει  με 
ιωδομετρική τιτλοδότηση. 
 
Ασφάλεια/Οικολογία: 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
χειρισμό του προϊόντος συμβουλευτείτε το 
αντίστοιχο φύλλο ασφαλείας. 
 
Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος αναγράφεται 
στις ετικέτες συσκευασίας του προϊόντος.   
 
 

mailto:info@kurita.eu
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-horolith CIP 
 

Κωδικός προΐόντος : 105651E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 08.09.2017 

Έκδοση : 3.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
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2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Φωσφορικό οξύ 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 
231-633-2 

01-2119485924-24 
 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Β; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 
H290 

 

>= 30 - < 50 

Αιθοξυλιωμένες λιπαρές 
αλκοόλες (=/<C15  και 

=/<5EO) 

68439-51-0 
 

Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; 
H315 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 
H318 

 

>= 3 - < 5 
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Αιθοξυλιωμένες λιπαρές 
αλκοόλες (=/<C15  και 

=/<5EO) 

68213-23-0 
500-201-8 

 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; 

H319 
 

>= 1 - < 2.5 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
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Οξείδια του φωσφόρου 
 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
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κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
  Η συμβατότητα με τα διάφορα υλικά μπορεί να διαφέρει. Για αυτό 

τον λόγο συνιστούμε να γίνεται έλεγχος της συμβατότητας πριν 
την χρήση. 
 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. 

 
  Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Σκουπίστε τη χυμένη 

ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20 °C  έως  40 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 TWA 1 mg/m3 GR OEL 
  STEL 3 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

phosphoric acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  2 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
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  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.73 mg/m3 
 

Αιθοξυλιωμένες λιπαρές 
αλκοόλες (=/<C15  και 
=/<5EO) 

: Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  294 mg/m3 
 

 
PNEC 

Αιθοξυλιωμένες λιπαρές 
αλκοόλες (=/<C15  και 
=/<5EO) 

: Γλυκό νερό 
Τιμή:  0.048 mg/l 
 

  Θαλάσσιο ύδωρ 
Τιμή:  0.048 mg/l 
 

  Διακεκομμένη χρήση / απελευθέρωση 
Τιμή:  0.0041 mg/l 
 

  Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 
Τιμή:  10000 mg/l 
 

  Ίζημα του γλυκού νερού 
Τιμή:  292 mg/kg 
 

  Θαλάσσιο ίζημα 
Τιμή:  292 mg/kg 
 

  Εδαφος 
Τιμή:  1 mg/kg 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
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εκτίναξης του υλικού. 
 

Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  Άχρωμο 

Οσμή :  ελαφρό 

pH : 0.5 - 1.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.26 - 1.3 
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Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 
ΠΟΕ : Δεν εφαρμόζεται. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
 

Αργίλιο 
Μαλοκός χάλυβας 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
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Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 2,600 mg/kg 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
LD50 Αρουραίος: 2,000 mg/kg 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
LD50 Αρουραίος: 1,700 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Φωσφορικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 0.962 mg/l 
 

Συστατικά 
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Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: 2,000 mg/kg 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
LD50 Κουνέλι: 2,290 mg/kg 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
LD50 Κουνέλι: > 2,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
96 h LC50: > 1 mg/l 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
96 h LC50 Ψάρια: 1.5 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Φωσφορικό οξύ 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): > 100 mg/l 
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Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Φωσφορικό οξύ 
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια): > 100 
mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Φωσφορικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 
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Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΔΙΑΛΥΜΑ 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Phosphoric acid, solution 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: PHOSPHORIC ACID SOLUTION 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για : None 
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τον χρήστη 
14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 2841/0/1996 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Μέθοδος υπολογισμού 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
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Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
 

Εισπνοή Φωσφορικό οξύ 
Οκτυλοφωσφονικό οξύ 
 

7664-38-2 
4724-48-5 
 

231-633-2 
225-218-5 
 

Δέρμα Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
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Μάτια Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Φωσφορικό οξύ 4 Pa > 850 g/l  98 g/mol 

Φωσφορικό οξύ 4 Pa > 850 g/l  98 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
 

 
 



 

Σελίδα: 1/6

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 (REACH), 1272/2008/EK (CLP), 453/2010/EK

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 27.01.2015 Αναθεώρηση: 26.01.2015Αριθµός έκδοσης 1

40.0.7

* ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

. Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Ferrolix 8364
Αριθµός προϊόντος: 48315

. Αριθµός προϊόντος: 48315

. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. Χρήση του υλικού / της σύνθεσης
Προπαρασκευή νερού
Συντηρητικό µέσο νερού

. 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

. Παραγωγός/προµηθευτής:
Kurita Europe APW GmbH branch Greece       Τηλ.: +30 210 28 37 559
Γ. Παπανδρέου 82                                          Fax: +30 210 28 37 601
144 52 Μεταµόρφωση Αττικής

Company name:
Kurita Europe APW GmbH                              www.kurita.eu
Ludwigshafen                                                Τηλ.: +49 621 5709-3000
Giulinistrasse 2                                              Fax: +49 621 5709-6452
D-67065 Ludwigshafen
Germany

. Παροχή πληροφοριών:
MSDS@kurita.eu

. 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Τηλ. Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: + 30 210 7793 777.

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

. 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

. Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν δεν ταξινοµείται, σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

. Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή οδηγία 1999/45/ΕΚ εκπίπτει

. Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: εκπίπτει

. Σύστηµα ταξινόµησης:
Η ταξινόµηση είναι αντίστοιχη µε τους επίκαιρους καταλόγους της ΕΚ, έχει όµως επεκταθεί βάσει υποδείξεων ειδικών
συγγραµµάτων και δηλώσεων εταιρειών.

. 2.2 Στοιχεία επισήµανσης

. Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει

. Εικονογράµµατα κινδύνου εκπίπτει

. Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει

. ∆ηλώσεις κινδυνου εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

. 3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα

. Περιγραφή:
Μείγµα: αποτελούµενο από τα ακολούθως αναφερόµενα στοιχεία.
οργανικά άλατα
Phosphates
σε νερό

. Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου: εκπίπτει
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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. SVHC Όχι

. Συµπληρωµατικές υποδείξεις: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

. 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

. Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.

. µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.

. µετά από επαφή µε το δέρµα:
Πλυθείτε µε νερό και οξεικό σαπούνι.
Σε περίπτωση συνεχιζόµενου ερεθισµού επισκευθείτε γιατρό.

. µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις
συµβουλευτείτε τον γιατρό.

. µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Μην διεγείρετε εµετό, ζητήστε αµέσως τη βοήθεια γιατρού.

. 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
This product is not classified as a hazardous substance.

. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
No specific antidot is known. Treatment of the symptoms.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

. 5.1 Πυροσβεστικά µέσα

. Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.
Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων διαστάσεων µε εκτίναξη
νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.

. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
µονοξείδιον του άνθρακος (CO)

. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: Χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

. Περαιτέρω δηλώσεις: Επικίνδυνα δοχεία τα κρυώνετε εκτινάσσοντας νερό υψηλής πίεσης.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

. 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φορέστε την ατοµική σας προστατευτική ενδυµασία.

. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.

. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς,
πριονόσκονη).

. 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα ∆εν ελευθερώνεται καµία επικίδυνη ουσία.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

. 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Αν το χησιµοποιείτε κατάλληλα δεν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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. Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης: ∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.

. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων

. Εναποθήκευση:

. Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Καµία ειδική αξίωση.

. Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται

. Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισµένες µορφές του, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
Product quality requires storage between -2 °C and +40 °C.

. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

. Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

. 8.1 Παράµετροι ελέγχου

. Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:

. Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

. Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:

. Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά µέτρα όσον αφορά το µεταχειρισµό χηµικών προϊόντων.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και δέρµα.

. Προστασία για την αναπνοή:
Αναπνευστική προστασία µόνο αν εκλύονται εκνεφώµατα ή νέφη.
Φίλτρο Α/P2

. Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.

. Υλικό γαντιών
Καουτσούκ βουτύλιου
Καουτσούκ φθορίου (Viton)
Καουτσούκ Nitril
Φυσικό καουτσούκ (Latex)
Καουτσούκ χλωροπρενίου
Γάντια από τεχνητό λάστιχο (Neopren).

. Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να
τηρείται πάντοτε.

. Προστασία για τα µάτια: Προστατευτικά γυαλιά.

. Προστασία για το σώµα: Χρησιµοποιείστε ελαφρυά ενδυµασία.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

. 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

. Γενικές πληροφορίες

. Όψη:
Μορφή: ρευστό
Χρώµα: άχρωµο

. Οσµή: χαρακτηριστική

. Όριο οσµής: µη καθωρισµένο
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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. Τιµή pH σε 20 °C: > 10 (100 %)

. Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: ca. -11 °C
Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως: > 100 °C

. Σηµείο αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο

. Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή αερίου: µη χρησιµοποιήσιµο

. Θερµοκρασία αναφλέξεως: µη χρησιµοποιήσιµο

. Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: µη καθωρισµένο

. Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

. Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: µη χρησιµοποιήσιµο

. Ιδιότητες εξάπλωσης της πυρκαγιάς καµία

. Πίεση ατµού σε 20 °C: ca. 23 hPa

. Πυκνότητα σε 20 °C: ca. 1,1 g/cm3

. Ταχύτητα ατµοποίησης µη καθωρισµένο

. ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό: αναµειγνύεται πλήρως

. Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/ Η2Ο) µη καθωρισµένο

. Ιξώδης ιδιότητα:
δυναµική: µη καθωρισµένο

. 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

. 10.1 ∆ραστικότητα No hazardous reactions when stored and handled according to instructions.

. 10.2 Χηµική σταθερότητα

. Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
∆εν αποσυντίθεται αν η χρησιµοποίησή του γίνεται κανονικά.

. 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.

. 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

. 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

. Κίνδυνος άµεσης τοξικότητας:

. Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50

. Συστατικά στοιχεία Είδος Τιµή Γένος Product              ATEmix        oral        > 5000 mg/kg

. Αρχική ερεθιστική ενέργεια:

. στο δέρµα: ∆εν προκαλεί ερεθισµό.

. στο µάτι: Moderate irritation
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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. Συµπληρωµατικές τοξικολογικές ενδείξεις:
Με κατάλληλο χειρισµό και σκοπιµότητα χρήσεως το προϊόν από δική µας πείρα και από τις πληροφορίες που έχουµε
δεν προξενεί καµία βλάβη στην υγεία.

. Ευαισθητοποίηση ∆εν είναι γνωστή καµία ευαισθητοποίηση.

. Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Due to the ingredients there is no suspicion of a mutagenic effect.
Due to the ingredients there is no suspicion of a carcinogenic effect.
Due to the ingredients there is no suspicion of a toxic effect on reproduction.
Due to the ingredients there is no suspicion of a teratogenic effect.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

. 12.1 Τοξικότητα

. Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση Inorganic salts are basicly not biodegradable.

. Άλλες ενδείξεις: Easy elimination possible by flocculation or adsorption by sludge.

. Συµπεριφορά στους χώρους του περιβάλλοντος:

. Συστατικά στοιχεία:
Product should not get in higher quantities into waste water because it may act as a plant nutrient and precipitate heavy
metals.

. 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. Βιοτοξικές επιπτώσεις:

. Άλλες ενδείξεις:
No VOC according to EC-directive 1999/13/EC
No AOX

. Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:

. Γενικές οδηγίες:
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη αραιωµένο ή
σχετικά σε µεγάλες ποσότητες.

. 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

. ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο

. ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

. 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη

. 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

. Σύσταση:
Μικρότερες ποσότητες µπορούν να αποτεθούν µέσα στα κοινά απορρίµµατα
Μπορεί, αφού λάβετε υπ' όψιν τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες κατόπιν συνεννοήσεως µε τον υπεύθυνο εναποθέσεως
και τις αρµόδιες Αρχές, να αποτεθεί στα κοινά απορρίµµατα.
                                                                                                                                                                                                   . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16 03 04 ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 16 03 03

. Ακάθαρτες συσκευασίες:

. Σύσταση:
Mολυσµένα περιβλήµατα πρέπει να αδειάζονται το δυνατόν καλύτερα, µπορείτε εξ' άλλου µετά από ανάλογο καθαρισµό
να τα αξιοποιήσετε πάλι.
Περιβλήµατα που δεν µπορούν να καθαριστούν πρέπει να τα εναποθετείτε όπως και το προϊόν.
Το περίβληµα επιβάλλεται σύµφωνα µε τον κανονισµό περί περιβληµάτων να εναποτεθεί.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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. Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

. 14.1 Αριθµός UN

. ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

. 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

. ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

. 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

. ADR, IMDG, IATA

. τάξη εκπίπτει

. 14.4 Οµάδα συσκευασίας

. ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

. 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη χρησιµοποιήσιµο

. 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιµοποιήσιµο

. 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της
σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

. Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις: Κατά τις άνω διατάξεις δεν είναι επικίνδυνο εµπόρευµα.

. UN "Model Regulation": - 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία

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

. Εθνικές διατάξεις εκπίπτει

. 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των
προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

. ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα: Ασφάλεια Προϊόντων και Ρυθµιστικών Υποθέσεων

. Για πληροφορίες απευθυνθείτε: MSDS@kurita.eu

. Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

. Πηγές source ECHA: Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων, http://echa.europa.eu/

. * Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση   
 GR 
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* ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

. Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Ferrolix 8363
Αριθµός προϊόντος: 48314

. Αριθµός προϊόντος: 48314

. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. Χρήση του υλικού / της σύνθεσης
Πρόσθετο στοιχείο διατύπωσης
Προπαρασκευή νερού
Συντηρητικό µέσο νερού

. 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

. Παραγωγός/προµηθευτής:
Kurita Europe GmbH branch Greece
Γ. Παπανδρέου 82
144 52 Μεταµόρφωση Αττικής
Τηλ.: +30 210 28 37 559
Fax: +30 210 28 37 601

Company name:

Kurita Europe GmbH                                        www.kurita.eu
Giulinistrasse 2                Tel:  +49 621 5709-3000
67065 Ludwigshafen             Fax:  +49 621 5709-6452
Germany

. Παροχή πληροφοριών: MSDS@kurita.eu

. 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Τηλ. Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: + 30 210 7793 777.
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
Europe: GBK GmbH +49 (0)6132-84463
International: GBK/Infotrac ID 108808: (001) 352 323 3500

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

. 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

. Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Skin Corr. 1C H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

. 2.2 Στοιχεία επισήµανσης

. Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

. Εικονογράµµατα κινδύνου

GHS05

. Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

. Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
υδροξείδιο του νάτριου

(συνέχεια στη σελίδα 2)
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. ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

. ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/

πρόσωπο.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα

ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερµίδα µε νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν

υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310 Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

. 3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα

. Περιγραφή:
οργανικά άλατα
αλκαλικές ουσίες
ανόργανα άλατα
σε νερό
                                                                                                                                                                                                   . Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:
CAS: 3794-83-0
EINECS: 223-267-7

(1-υδροξυαιθυλιδενο)δις(φωδφορικό) τετρανάτριο
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

2,5-10%

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Αριθµός ευρετηρίου: 011-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119457892-27-xxxx

υδροξείδιο του νάτριου
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318

< 1%

. SVHC Όχι

. Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

. 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

. Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.

. µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.

. µετά από επαφή µε το δέρµα:
Πλυθείτε µε νερό και οξεικό σαπούνι.
Επιβάλλεται ιατρική περίθαλψη.

. µετά από επαφή µε τα µάτια: Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.

. µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Μην διεγείρετε εµετό, ζητήστε αµέσως τη βοήθεια γιατρού.

. 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

. 5.1 Πυροσβεστικά µέσα

. Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.
Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων διαστάσεων µε εκτίναξη
νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.

. Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό µε πλήρη εκτίναξη

. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
µονοξείδιον του άνθρακος (CO)

. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: Χρησιµοποιείστε µία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.

. Περαιτέρω δηλώσεις: Επικίνδυνα δοχεία τα κρυώνετε εκτινάσσοντας νερό υψηλής πίεσης.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

. 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φορέστε την ατοµική σας προστατευτική ενδυµασία.

. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.

. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς,
πριονόσκονη).
Χρησιµοποιείστε µέσα ουδετεροποίησης.
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το ΤΜΗΜΑ 13.

. 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε ΤΜΗΜΑ 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε ΤΜΗΜΑ 8.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

. 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Να διατηρείτε το δοχείο καλά κλεισµένο.

. Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:
∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.
Το προϊόν δεν καίγεται.

. 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων

. Εναποθήκευση:

. Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες:
Χρησιµοποιείστε δοχεία από πολυολεφίνες.
Μη χρησιµοποιείτε δοχεία από ελαφρά µέταλλα.

. Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται

. Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισµένες µορφές του, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
Να προστατεύεται από ψύξη.

. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

. Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

. 8.1 Παράµετροι ελέγχου

. Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:
                                                                                                                                                                                                   . DNELs
1310-73-2 υδροξείδιο του νάτριου
Εισπνέοντας Worker 1 mg/m3 (long-term exposure, local effect) (anhydrous (source: ECHA))

General population 1 mg/m3 (long-term exposure, local effect) (anhydrous (source: ECHA))
. Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

. Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:

. Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά µέτρα όσον αφορά το µεταχειρισµό χηµικών προϊόντων.
Να βγάζετε αµέσως τα λερωµένα, βρεγµένα ενδύµατα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και δέρµα.

. Προστασία για την αναπνοή:
Αναπνευστική προστασία µόνο αν εκλύονται εκνεφώµατα ή νέφη.
Σύντοµη έκθεση, φίλτρο:

. Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.

. Υλικό γαντιών
Καουτσούκ βουτύλιου
Καουτσούκ Nitril
Φυσικό καουτσούκ (Latex)
Γάντια από τεχνητό λάστιχο (Neopren).

. Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να
τηρείται πάντοτε.

. Ακατάλληλα είναι τα γάντια που έχουν κατασκευαστεί από τα εξής υλικά: Γάντια από δέρµα.

. Προστασία για τα µάτια: Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.

. Προστασία για το σώµα: Χρησιµοποιείστε ελαφρυά ενδυµασία.

* ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

. 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

. Γενικές πληροφορίες

. Όψη:
Μορφή: ρευστό
Χρώµα: άχρωµο

. Οσµή: χαρακτηριστική

. Όριο οσµής: µη καθωρισµένο

. Τιµή pH σε 20 °C: > 12 (100 %)

. Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: µη καθωρισµένο
Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως: ∆εν είναι προσδιωρισµένο

. Σηµείο αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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. Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή αερίου: µη χρησιµοποιήσιµο

. Θερµοκρασία αναφλέξεως: µη χρησιµοποιήσιµο

. Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: µη καθωρισµένο

. Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

. Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: µη χρησιµοποιήσιµο

. Ιδιότητες εξάπλωσης της πυρκαγιάς καµία

. Πίεση ατµού σε 20 °C: ca. 23 hPa

. Πυκνότητα σε 20 °C: ca. 1,07 g/cm3

. Ταχύτητα ατµοποίησης µη καθωρισµένο

. ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό: αναµειγνύεται πλήρως

. Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/ Η2Ο) µη καθωρισµένο

. Ιξώδης ιδιότητα:
δυναµική: µη καθωρισµένο

. 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

. 10.1 ∆ραστικότητα No hazardous reactions when stored and handled according to instructions.

. 10.2 Χηµική σταθερότητα

. Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
∆εν αποσυντίθεται αν η αποθήκευση και ο χειρισµός του γίνεται κανονικά.

. 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Αντιδρά µε οξέα.
Αντιδρά µε ισχυρά οξειδωτικά µέσα.

. 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.
Κίνδυνος δηµιουργίας τοξικών προϊόντων πυρόλυσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

. 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

. Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

. Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50

. Συστατικά στοιχεία Είδος Τιµή Γένος
As the product is classified as corrosive, testing on acute toxicity is forbidden due to animal welfare regulations.

. Αρχική ερεθιστική ενέργεια:

. ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

. Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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. Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

. Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)

. Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

. Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

. STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

. STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

. Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

. 12.1 Τοξικότητα
                                                                                                                                                                                                   . Υδατική τοξικότητα:
1310-73-2 υδροξείδιο του νάτριου
LC50 (48 h) 99 mg/L (Lepomis macrochirus) (source: ECHA)
EC50 (48 h) 40,4 mg/L (daphnia magna) (source: ECHA)

. 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
Το οργανικό µέρος του προϊόντος είναι βιοδιασπώµενο.
Inorganic salts are basicly not biodegradable.

. Άλλες ενδείξεις: Easy elimination possible by flocculation or adsorption by sludge.

. Συµπεριφορά στους χώρους του περιβάλλοντος:

. Συστατικά στοιχεία:
Product should not get in higher quantities into waste water because it may act as a plant nutrient and precipitate heavy
metals.

. 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

. Βιοτοξικές επιπτώσεις:

. Άλλες ενδείξεις:
No AOX
No VOC according to EC-directive 1999/13/EC

. Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:

. Γενικές οδηγίες:
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη αραιωµένο ή
σχετικά σε µεγάλες ποσότητες.

. 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

. ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο

. ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

. 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

. 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

. Σύσταση:
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Αφού λάβετε υπ' όψιν τις νοµικές διατάξεις για ειδικό χειρισµό επιβάλλεται να διατεθεί.
                                                                                                                                                                                                   . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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. Ακάθαρτες συσκευασίες:

. Σύσταση:
Mολυσµένα περιβλήµατα πρέπει να αδειάζονται το δυνατόν καλύτερα, µπορείτε εξ' άλλου µετά από ανάλογο καθαρισµό
να τα αξιοποιήσετε πάλι.
Περιβλήµατα που δεν µπορούν να καθαριστούν πρέπει να τα εναποθετείτε όπως και το προϊόν.
Το περίβληµα επιβάλλεται σύµφωνα µε τον κανονισµό περί περιβληµάτων να εναποτεθεί.

. Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

* ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

. 14.1 Αριθµός ΟΗΕ

. ADR, IMDG, IATA UN3267

. 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

. ADR 3267 ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΒΑΣΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ, Ε.Α.Ο.
(Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ)

. IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (SODIUM
HYDROXIDE)

. 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

. ADR

. τάξη 8 (C7) ∆ιαβρωτικές ουσίες

. ∆ελτίο κινδύνου 8 

. IMDG, IATA

. Class 8 ∆ιαβρωτικές ουσίες

. Label 8 

. 14.4 Οµάδα συσκευασίας

. ADR, IMDG, IATA III

. 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη χρησιµοποιήσιµο

. 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: ∆ιαβρωτικές ουσίες

. Αριθµός Kemler: 80

. Αριθµός-EMS: F-A,S-B

. Segregation groups Alkalis

. Stowage Category A 

. Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

. Segregation Code SG35 Stow "separated from" acids.

. 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της
σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

. Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις: Κατά τις άνω διατάξεις δεν είναι επικίνδυνο εµπόρευµα.
Frost protected transport has to be guaranteed.

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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. ADR

. Περιορισµένες ποσότητες (LQ) 5L

. Εξαιρούµενες ποσότητες (EQ) Κωδικός: E1
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30
ml
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 1000
ml

. Οµάδα µεταφοράς 3 

. Κωδικοί περιορισµού σήραγγας: E 

. IMDG

. Limited quantities (LQ) 5L

. Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

. UN "Model Regulation": UN 3267 ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΒΑΣΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ, Ε.Α.Ο.
(Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ), 8, III

* ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

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

. Οδηγία 2012/18 / ΕΕ

. Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ Όροι περιορισµού: 3

. Εθνικές διατάξεις

. Υποδείξεις περιορισµού απασχόλησης: Προσοχή στους περιορισµούς απασχολήσεως ανηλίκων.

. 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

* ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των
προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

. Σχετικές σειρές
H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

. ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα: Ασφάλεια Προϊόντων και Ρυθµιστικών Υποθέσεων

. Για πληροφορίες απευθυνθείτε: MSDS@kurita.eu

. Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(συνέχεια στη σελίδα 9)
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SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: ∆ιαβρωτικά µετάλλων – Κατηγορία 1
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα µέσω του – Κατηγορία 4
Skin Corr. 1A: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1A
Skin Corr. 1C: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1C
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 1
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 2

. Πηγές source ECHA: Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων, http://echa.europa.eu/

. * Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση   
 GR 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-horolith CIP 
 

Κωδικός προΐόντος : 105651E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 08.09.2017 

Έκδοση : 3.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
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2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Φωσφορικό οξύ 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 
231-633-2 

01-2119485924-24 
 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Β; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 
H290 

 

>= 30 - < 50 

Αιθοξυλιωμένες λιπαρές 
αλκοόλες (=/<C15  και 

=/<5EO) 

68439-51-0 
 

Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; 
H315 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 
H318 

 

>= 3 - < 5 
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Αιθοξυλιωμένες λιπαρές 
αλκοόλες (=/<C15  και 

=/<5EO) 

68213-23-0 
500-201-8 

 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; 

H319 
 

>= 1 - < 2.5 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
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Οξείδια του φωσφόρου 
 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
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κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
  Η συμβατότητα με τα διάφορα υλικά μπορεί να διαφέρει. Για αυτό 

τον λόγο συνιστούμε να γίνεται έλεγχος της συμβατότητας πριν 
την χρήση. 
 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. 

 
  Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Σκουπίστε τη χυμένη 

ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20 °C  έως  40 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 TWA 1 mg/m3 GR OEL 
  STEL 3 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

phosphoric acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  2 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
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  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.73 mg/m3 
 

Αιθοξυλιωμένες λιπαρές 
αλκοόλες (=/<C15  και 
=/<5EO) 

: Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  294 mg/m3 
 

 
PNEC 

Αιθοξυλιωμένες λιπαρές 
αλκοόλες (=/<C15  και 
=/<5EO) 

: Γλυκό νερό 
Τιμή:  0.048 mg/l 
 

  Θαλάσσιο ύδωρ 
Τιμή:  0.048 mg/l 
 

  Διακεκομμένη χρήση / απελευθέρωση 
Τιμή:  0.0041 mg/l 
 

  Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 
Τιμή:  10000 mg/l 
 

  Ίζημα του γλυκού νερού 
Τιμή:  292 mg/kg 
 

  Θαλάσσιο ίζημα 
Τιμή:  292 mg/kg 
 

  Εδαφος 
Τιμή:  1 mg/kg 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
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εκτίναξης του υλικού. 
 

Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  Άχρωμο 

Οσμή :  ελαφρό 

pH : 0.5 - 1.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.26 - 1.3 
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Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 
ΠΟΕ : Δεν εφαρμόζεται. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
 

Αργίλιο 
Μαλοκός χάλυβας 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
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Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 2,600 mg/kg 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
LD50 Αρουραίος: 2,000 mg/kg 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
LD50 Αρουραίος: 1,700 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Φωσφορικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 0.962 mg/l 
 

Συστατικά 
 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-horolith CIP 

 

105651E 10 / 15  

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: 2,000 mg/kg 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
LD50 Κουνέλι: 2,290 mg/kg 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
LD50 Κουνέλι: > 2,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
96 h LC50: > 1 mg/l 
 

   Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
96 h LC50 Ψάρια: 1.5 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Φωσφορικό οξύ 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): > 100 mg/l 
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Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Φωσφορικό οξύ 
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια): > 100 
mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Φωσφορικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Αιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες (=/<C15  και =/<5EO) 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 
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Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΔΙΑΛΥΜΑ 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Phosphoric acid, solution 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: PHOSPHORIC ACID SOLUTION 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για : None 
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τον χρήστη 
14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 2841/0/1996 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Μέθοδος υπολογισμού 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
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Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
 

Εισπνοή Φωσφορικό οξύ 
Οκτυλοφωσφονικό οξύ 
 

7664-38-2 
4724-48-5 
 

231-633-2 
225-218-5 
 

Δέρμα Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
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Μάτια Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Φωσφορικό οξύ 4 Pa > 850 g/l  98 g/mol 

Φωσφορικό οξύ 4 Pa > 850 g/l  98 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : MIP LF 
 

Κωδικός προΐόντος : 116343E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Προς αποκλειστική χρήση απόεπαγγελματίες. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-
ανοιχτών κυκλωμάτων 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 16.02.2015 

Έκδοση : 1.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
 

Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
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C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  R35 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως 
όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το 
δέρμα με νερό/ στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
υδροξείδιο του νάτριου 
Υδροξείδιο του κάλιου 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 
215-185-5 

01-2119457892-27 
 

C; R35 
 

Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Α; H314 

 

>= 30 - < 50 

Υδροξείδιο του 1310-58-3 C; R22-R35 Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; >= 5 - < 10 
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κάλιου 215-181-3 
01-2119487136-33 

 

 H302 
Διάβρωση του δέρματος 

Κατηγορία 1Α; H314 
 

Alkylethoxy-
propoxylates 

 
 

N-Xi; R38-R50-
R51/53 

 

Ερεθισμός του δέρματος 
Κατηγορία 2; H315 

Οξεία τοξικότητα για το 
υδάτινο περιβάλλον 
Κατηγορία 1; H400 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα 
πτηνών Κατηγορία 2; H411 

 

>= 0.5 - < 1 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε 

ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

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

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη εύφλεκτο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
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Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : -5 °C  έως  40 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-
ανοιχτών κυκλωμάτων 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Ορια επαγγελματικής έκθεσης 
 
 

CAS-Αριθ. Συστατικά 
Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι 
ελέγχου 

Νέα έκδοση Βάση 

1310-73-2 υδροξείδιο του 
νάτριου 

TWA 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

1310-58-3 Υδροξείδιο του 
κάλιου 

TWA 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

MIP LF 

 

116343E 6 / 14  

Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό: 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Αδιαπέραστα γάντια 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό καφέ 

Οσμή :  αρωματικό 

pH : 12.2 - 13.2, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 
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Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.47 - 1.51 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Οργανικά υλικά 
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10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Alkylethoxy-propoxylates 
LD50 Αρουραίος: > 2,000 mg/kg 
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Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Υδροξείδιο του κάλιου 
96 h LC50: 80 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  υδροξείδιο του νάτριου 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : υδροξείδιο του νάτριου 
Δεν εφαρμόζεται. 
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  Υδροξείδιο του κάλιου 
Δεν εφαρμόζεται. 
 

  Alkylethoxy-propoxylates 
Αποτέλεσμα: άμμεσα βιοαποδομήσιμο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα. 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200115* - αλκαλικά απόβλητα 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1719 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. 
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  (Υδροξείδιο του νατρίου, Yδροξείδιο του καλίου) 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1719 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Caustic alkali liquid, n.o.s. 

  (Υδροξείδιο του νατρίου, Yδροξείδιο του καλίου) 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1719 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. 

  (Υδροξείδιο του νατρίου, Yδροξείδιο του καλίου) 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Φωσφονικές ενώσεις, Μη ιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.  
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.  
R38 Ερεθίζει το δέρμα.  
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 

μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  
 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Εισπνοή υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Δέρμα υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Μάτια υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

υδατικό περιβάλλον Alkylethoxy-propoxylates 
 

 
 

 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
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Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

υδροξείδιο του νάτριου 55 hPa 100 g/ml  40 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
 

 
 
 

Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού 
ειμί-ανοιχτών κυκλωμάτων 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
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εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : AIRSPEXX 
 

Κωδικός προΐόντος : 114818E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Βιοκτόνα 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία εκνέφωσης και 
ατμοποίησης 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 24.04.2017 

Έκδοση : 1.6 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

   
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα. 
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2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα. 
 

 
 

Πρόσθετη Επισήμανση: 
Ειδική επισήμανση 
ορισμένων μειγμάτων 

: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 
231-765-0 

01-2119485845-22 
 

Nota B Οξειδωτικά υγρά Κατηγορία 1; 
H271 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 1 - < 2.5 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 

εμφανισθούν συμπτώματα. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής : Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Δεν προσδιορίζονται ειδικά μέτρα. 
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ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
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6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Για προσωπική ενδυμασία 
προστασίας βλέπε παράγραφο 8. 

 
Μέτρα υγιεινής : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον 

χειρισμό του προΐόντος. 
 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : -5 °C  έως  30 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία εκνέφωσης και 
ατμοποίησης 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 TWA 1 ppm 
1.4 mg/m3 

GR OEL 

  STEL 3 mg/m3 GR OEL 
αιθανόλη 64-17-5 TWA 1,000 ppm 

1,900 mg/m3 
GR OEL 

Οξικό οξύ 64-19-7 STEL 15 ppm 
37 mg/m3 

GR OEL 

  TWA 10 ppm 
25 mg/m3 

GR OEL 

 
DNEL 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
Τιμή:  3 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1.4 mg/m3 
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8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον 

έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
 

Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον 
χειρισμό του προΐόντος. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  διαφανές, Άχρωμο 

Οσμή :  ελαφρό 

pH : 3.3 - 3.9, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 
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Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.0 - 1.05 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Καμία γνωστή. 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
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Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  4 h Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 20 mg/l 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
LD50 Αρουραίος: 486 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
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υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
72 h EC50: 1.38 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Το αραιωμένο προϊόν μπορεί να απορριφθεί στο σύστημα 
αποχέτευσης. 
 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και 
ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 
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Αερομεταφορά (IATA)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

 
14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα. Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
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H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη; ισχυρό οξειδωτικό. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

Εισπνοή Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

Δέρμα Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

Μάτια Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

2.99 hPa 100 g/l 0.0269 34.01 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία εκνέφωσης 
και ατμοποίησης 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
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Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-topax 52 
 

Κωδικός προΐόντος : 111080E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Προς αποκλειστική χρήση απόεπαγγελματίες. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
με εξαερισμό 
Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
χωρίς εξαερισμό 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα  
210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 06.05.2015 

Έκδοση : 1.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
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Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
 
C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  R35 
H ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται αποκλειστικά στο 
ακραίο pH του (σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). 

  

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ 

προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε 

το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως 
όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το 
δέρμα με νερό/ στο ντους. 

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 

P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να 
προλάβετε υλικές ζημιές. 

Αποθήκευση:  
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
 

 
 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
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Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 
231-633-2 

01-2119485924-24 
 

C; R34 
 

Nota B Διάβρωση του 
δέρματος Κατηγορία 1Β; 

H314 
 

>= 30 - < 50 

Αλκυλαμινοξείδιο 68955-55-5 
273-281-2 

 

Xn-Xi; R22-
R36-R38 

 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; 
H302 

Ερεθισμός του δέρματος 
Κατηγορία 2; H315 

Ερεθισμός των οφθαλμών 
Κατηγορία 2; H319 

 

>= 1 - < 2.5 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε 

ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
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ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-topax 52 

 

111080E 5 / 14  

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20 °C  έως  40 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία με 
εξαερισμό 
Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
χωρίς εξαερισμό 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Ορια επαγγελματικής έκθεσης 
 
 

CAS-Αριθ. Συστατικά 
Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι 
ελέγχου 

Νέα έκδοση Βάση 
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7664-38-2 Φωσφορικό 
οξύ 

TWA 1 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 3 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό: 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Αδιαπέραστα γάντια 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 
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Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  άοσμο 

pH : 1.5 - 2.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.22 - 1.26 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : 8.079 mm2/s (40 °C) 
 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
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Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
Μέταλλα 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: > 2,000 mg/kg 
 

   Αλκυλαμινοξείδιο 
LD50 Αρουραίος: 1,303 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Φωσφορικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 0.962 mg/l 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: > 2,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 
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Τοξικότητα στα ψάρια :  Φωσφορικό οξύ 
96 h LC50: 75.1 mg/l 
 

   Αλκυλαμινοξείδιο 
96 h LC50: 1.5 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Φωσφορικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Βιοαποδομήσιμο 
 

  Αλκυλαμινοξείδιο 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα. 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
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αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200114* - οξέα 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΤΕΡΕΟ 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Phosphoric acid, solution 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1805 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: PHOSPHORIC ACID SOLUTION 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό : κάτω του 5 %: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 
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για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 2532/1/1997 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.  
R34 Προκαλεί εγκαύματα.  
R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R38 Ερεθίζει το δέρμα.  
 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-
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ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
 

Εισπνοή Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
 

Δέρμα Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
 

Μάτια Φωσφορικό οξύ 
 

7664-38-2 
 

231-633-2 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Φωσφορικό οξύ 0.04 hPa > 850 g/l  98 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη 
διαδικασία με εξαερισμό 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
 

 
 
 

Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη 
διαδικασία χωρίς εξαερισμό 
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Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : TOPACTIVE 200 
 

Κωδικός προΐόντος : 115810E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: 10.0 % 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
με εξαερισμό 
Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
χωρίς εξαερισμό 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 01.02.2018 

Έκδοση : 4.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
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Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 2  H225 
Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

  

   

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, 

σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
υδροξείδιο του νάτριου 
Υδροξείδιο του κάλιου 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
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Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Καμία γνωστή. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

υδροξείδιο του νάτριου 1310-73-2 
215-185-5 

01-2119457892-27 
 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 
H290 

 

>= 5 - < 10 

Υδροξείδιο του κάλιου 1310-58-3 
215-181-3 

01-2119487136-33 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 

H314 
Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 

H290 
 

>= 5 - < 10 

Aνιονικά Τασιενεργά 94095-35-9 
302-242-5 

 

Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; 
H319 

 

>= 1 - < 2.5 

Αλκυλαμινοξείδιο 68955-55-5 
273-281-2 

01-2119489396-21 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; 

H315 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 

H318 
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 
Κατηγορία 2; H411 

 

>= 0.5 - < 1 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
αιθανόλη 64-17-5 

200-578-6 
01-2119457610-43 

 

Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 2; H225 
 

>= 10 - < 20 
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Προπαν-2-όλη, 
Ισοπροπυλική Αλκοόλη 

67-63-0 
200-661-7 

01-2119457558-25 
 

Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 2; H225 
Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; 

H319 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - 
μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3; H336 

 

>= 0.5 - < 1 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

 
Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 

EK-Αριθ. 
Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

υδροξείδιο του νάτριου 1310-73-2 
215-185-5 

01-2119457892-27 
 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλωνΚατηγορία 1; H290 
 

>= 0.5 - < 1 

Υδροξείδιο του κάλιου 1310-58-3 
215-181-3 

01-2119487136-33 
 

Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H302 
Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 

H314 
Διαβρωτικά μετάλλωνΚατηγορία 1; H290 

 

>= 0.5 - < 1 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
αιθανόλη 64-17-5 

200-578-6 
01-2119457610-43 

 

Εύφλεκτα υγράΚατηγορία 2; H225 
 

>= 1 - < 2.5 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, δώστε του να 
πιει 2 ποτήρια νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

TOPACTIVE 200 

 

115810E 5 / 22  

τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, δώστε του να 
πιει 2 ποτήρια νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Κίνδυνος πυρκαγιάς 
Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. 
Η επιστροφή της φλόγας από μεγάλη απόσταση είναι δυνατή. 
Προσοχή στους ατμούς που συναθροίζονται και φθάνουν σε 
εκρηκτικές συγκεντρώσεις. Οι ατμοί μπορεί να συναθροίζονται σε 
χαμηλότερους χώρους. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείστε ψέκασμα 

νερού. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
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τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε όλες τις 
πηγές ανάφλεξης. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμείνετε 
από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη διαρροή απο 
εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και την επαφή με το 
δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις 
ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε κατάλληλη συσκευή 
προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Ο καθαρισμός 
πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βλέπε μέτρα 
προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
 

Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει 

χωρίς κίνδυνο.Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει 
κίνδυνος. Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, 
απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, 
βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα 
με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις (βλέπε ενότητα 
13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για μεγάλες ποσότητες χυμένου 
υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη διαρροή αποτρέποντας την 
είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
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Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Φυλάσσεται μακρυά από φωτιά, σπινθήρες 
και θερμές επιφάνειες. Λάβετε μέτρα προς αποφυγή 
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (οι οποίες μπορεί να αναφλέξουνε 
τους οργανικούς ατμούς). Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά, διότι μπορεί το 
περιεχόμενο να βρίσκεται υπό πίεση. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
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Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. 
Διατηρείται κρύο, σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Δεν αποθηκεύεται 
μαζί με οξέα. Μακριά από οξειδωτικά μέσα. Μακριά από παιδιά. 
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
  Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Σκουπίστε τη χυμένη 

ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  40 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

αιθανόλη 64-17-5 TWA 1,000 ppm 
1,900 mg/m3 

GR OEL 

υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 TWA 2 mg/m3 GR OEL 

  STEL 2 mg/m3 GR OEL 
Υδροξείδιο του 
κάλιου 

1310-58-3 TWA 2 mg/m3 GR OEL 

  STEL 2 mg/m3 GR OEL 
Προπαν-2-όλη, 
Ισοπροπυλική 
Αλκοόλη 

67-63-0 TWA 400 ppm 
980 mg/m3 

GR OEL 

  STEL 500 ppm 
1,225 mg/m3 

GR OEL 

 
DNEL 

Υδροξείδιο του νατρίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
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υδροξείδιο του καλίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

Προπαν-2-όλη, 
Ισοπροπυλική Αλκοόλη 

: Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  888 mg/cm2 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  500 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  319 mg/cm2 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  89 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Κατάποση 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  26 ppm 
 

 
PNEC 

Προπαν-2-όλη, 
Ισοπροπυλική Αλκοόλη 

: Γλυκό νερό 
Τιμή:  140.9 mg/l 
 

  Θαλάσσιο ύδωρ 
Τιμή:  140.9 mg/l 
 

  Διακεκομμένη χρήση / απελευθέρωση 
Τιμή:  140.9 mg/l 
 

  Γλυκό νερό 
Τιμή:  552 mg/kg 
 

  Θαλάσσιο ίζημα 
Τιμή:  552 mg/kg 
 

  Εδαφος 
Τιμή:  28 mg/kg 
 

  Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 
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Τιμή:  2251 mg/l 
 

  Από στόματος 
Τιμή:  160 mg/kg 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: κατάλληλα 
προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτική 
ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υποδημάτων 
ασφαλείας 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
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Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου  (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: κατάλληλα 
προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτική 
ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υποδημάτων 
ασφαλείας 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
  Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Όψη :  υγρό υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό καφέ ανοικτό καφέ 

Οσμή :  όπως αμίνη όπως αμίνη 

pH : 13.0 - 13.5, 100 % 13.1 - 13.3 

Σημείο ανάφλεξης : 21 °C κλειστό κύπελλο, Δεν συντηρεί την καύση. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.16 - 1.2 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 
ΠΟΕ : Δεν εφαρμόζεται. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
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10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Θερμότητα, φλόγες και σπίθες. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
 

Αργίλιο 
Μαλοκός χάλυβας 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg  

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Υδροξείδιο του κάλιου 
LD50 Αρουραίος: 333 mg/kg 
 

   Αλκυλαμινοξείδιο 
LD50 Αρουραίος: 1,303 mg/kg 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. 
 

   αιθανόλη 
LD50 Αρουραίος: 10,470 mg/kg 
 

   Προπαν-2-όλη, Ισοπροπυλική Αλκοόλη 
LD50 Αρουραίος: 5,840 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  αιθανόλη 
4 h LC50 Αρουραίος: 117 mg/l 
Ατμόσφαιρα δοκιμής: ατμός 
 

   Προπαν-2-όλη, Ισοπροπυλική Αλκοόλη 
4 h LC50 Αρουραίος: > 30 mg/l 
Ατμόσφαιρα δοκιμής: ατμός 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  αιθανόλη 
LD50 Κουνέλι: > 15,800 mg/kg 
 

   Προπαν-2-όλη, Ισοπροπυλική Αλκοόλη 
LD50 Κουνέλι: 12,870 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
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Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 
 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 
 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 
 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Αλκυλαμινοξείδιο 
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα): 1.26 
mg/l 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. 
 

   αιθανόλη 
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96 h LC50 Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος): > 
100 mg/l 
 

   Προπαν-2-όλη, Ισοπροπυλική Αλκοόλη 
96 h LC50 Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος): 
9,640 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  υδροξείδιο του νάτριου 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

   Αλκυλαμινοξείδιο 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): 3.1 mg/l 
 

   Προπαν-2-όλη, Ισοπροπυλική Αλκοόλη 
 LC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): > 10,000 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Aνιονικά Τασιενεργά 
72 h EC50: 3.1 mg/l 
 

   Αλκυλαμινοξείδιο 
72 h EC50: 0.24 mg/l 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. 
72 h NOEC: 0.075 mg/l 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : υδροξείδιο του νάτριου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Υδροξείδιο του κάλιου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Aνιονικά Τασιενεργά 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Αλκυλαμινοξείδιο 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  αιθανόλη 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Προπαν-2-όλη, Ισοπροπυλική Αλκοόλη 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
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Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 

δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 

δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 
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Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2924 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ Ε.Α.Ο. 

  (Αιθανόλη, Υδροξείδιο του νατρίου, Yδροξείδιο του καλίου) 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 3 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2924 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Flammable liquid, corrosive, n.o.s. 

  (Ethanol, sodium hydroxide, Potassium hydroxide) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 3 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2924 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

  (Ethanol, sodium hydroxide, Potassium hydroxide) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 3 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 
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ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες, Σάπωνας 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 3560/1/1999 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Εύφλεκτα υγρά 2, H225 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Μέθοδος υπολογισμού 

Διάβρωση του δέρματος 1, H314 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
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αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης 

 

Σχέδιο έκθεσης: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία με εξαερισμό 

Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 
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Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 10 kg 

Τύπος Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

: Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC7 Βιομηχανικός ψεκασμός 

Διάρκεια έκθεσης : 240 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Σχέδιο έκθεσης: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία χωρίς 
εξαερισμό 

Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

TOPACTIVE 200 

 

115810E 22 / 22  

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 10 kg 

Τύπος Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

: Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC7 Βιομηχανικός ψεκασμός 

Διάρκεια έκθεσης : 240 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-topax 65 
 

Κωδικός προΐόντος : 106642E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Προς αποκλειστική χρήση απόεπαγγελματίες. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
με εξαερισμό 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 02.07.2014 

Έκδοση : 1.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διάβρωση του δέρματος , Κατηγορία 1Α  H314 
 

Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
 
C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  R31 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-topax 65 

 

106642E 2 / 13  

  R35 
 

Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Συμπληρωματικές Δηλώσεις 
Κινδύνου 

: EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά 
αέρια. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως 
όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το 
δέρμα με νερό/ στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Υδροξείδιο του κάλιου 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Υδροξείδιο του 
κάλιου 

1310-58-3 
215-181-3 

01-2119487136-33 

C; R22-R35 
 

Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; 
H302 

Διάβρωση του 

>= 5 - < 10 
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 δέρματοςΚατηγορία 1Α; H314 
 

Yποχλωριώδες 
νάτριο 

7681-52-9 
231-668-3 

01-2119488154-34 
 

C-N; R31-
R34-R50 

 

Διάβρωση του 
δέρματοςΚατηγορία 1Β; H314 

Οξεία τοξικότητα για το 
υδάτινο περιβάλλονΚατηγορία 

1; H400 
 

>= 2.5 - < 5 

Αλκυλαμινοξείδιο 68955-55-5 
273-281-2 

 

Xn-Xi; R22-
R36-R38 

 

Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; 
H302 

Ερεθισμός του 
δέρματοςΚατηγορία 2; H315 

Ερεθισμός των 
οφθαλμώνΚατηγορία 2; H319 

 

>= 1 - < 2.5 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε 

ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 
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Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Η έκθεση στα προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές βλάβες στην υγεία. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Οξείδια του άνθρακος 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλεγχθεί 

ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνομο. Τα 
υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη εύφλεκτο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
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Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή 
με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Πλένετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο 
εξαερισμό. Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία 
απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά τη μεταχείριση. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : -5 °C  έως  30 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία με 
εξαερισμό 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Ορια επαγγελματικής έκθεσης 
 
 

CAS-Αριθ. Συστατικά 
Είδος τιμής 
(Είδος της 
εκθέσεως) 

Παράμετροι 
ελέγχου 

Νέα έκδοση Βάση 

1310-58-3 Υδροξείδιο του 
κάλιου 

TWA 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

1310-58-3 Υδροξείδιο του 
κάλιου 

TWA 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

7782-50-5 χλώριο STEL 0.5 ppm 
1.5 mg/m3 

2007-08-22 GR OEL  
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8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά τη μεταχείριση. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό: 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Αδιαπέραστα γάντια 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές 
έκθεσης, πρέπει να φέρετε κατάλληλη συσκευή προστασίας του 
αναπνευστικού συστήματος. 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  Χλώριο 

pH : 13.0 - 14.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ανώτερο όριο έκρηξης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Κατώτερο όριο έκρηξης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Πίεση ατμών : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότης ατμών : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα : 1.1 - 1.2 

Υδατοδιαλυτότητα : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμική διάσπαση : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ιξώδες, κινητικό : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εκρηκτικές ιδιότητες : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Μέταλλα 
Οργανικά υλικά 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
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Οξείδια του άνθρακος 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
LD50 αρουραίος: 5,230 mg/kg 
 

   Αλκυλαμινοξείδιο 
LD50 αρουραίος: 1,303 mg/kg 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
1 h LC50 αρουραίος: > 10,500 mg/l 
 

Οξεία τοξικότητα διά του :  Yποχλωριώδες νάτριο 
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δέρματος LD50 κουνέλι: > 10,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια 

:  δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Υδροξείδιο του κάλιου 
96 h LC50: 80 mg/l 
 

   Αλκυλαμινοξείδιο 
96 h LC50: 1.5 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
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12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα. 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 
έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200115* - αλκαλικά απόβλητα 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΒΑΣΙΚΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. 

  (Yδροξείδιο του καλίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. 
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αποστολής ΟΗΕ 
  (Yδροξείδιο του καλίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 

  (Yδροξείδιο του καλίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Φωσφορικές ενώσεις, Μη ιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες, Λευκαντικοίπαράγοντες με βάση το 
χλώριο 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : AUTHORIZATION NUMBER (NDO) - 49503/10 
 
  REGISTRATION NUMBER (GSL) - 3066/0/1996 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.  
R31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.  
R34 Προκαλεί εγκαύματα.  
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.  
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R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R38 Ερεθίζει το δέρμα.  
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Υδροξείδιο του κάλιου 
 

1310-58-3 
 

215-181-3 
 

Εισπνοή Yποχλωριώδες νάτριο 
 

7681-52-9 
 

231-668-3 
 

Δέρμα Υδροξείδιο του κάλιου 
 

1310-58-3 
 

215-181-3 
 

Μάτια Υδροξείδιο του κάλιου 
 

1310-58-3 
 

215-181-3 
 

υδατικό περιβάλλον Yποχλωριώδες νάτριο 
 

7681-52-9 
 

231-668-3 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

POW Μοριακή Μάζα 
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Υδροξείδιο του κάλιου 1 Pa 1,120 g/l  56.11 g/mol 

Yποχλωριώδες νάτριο 25 hPa 1,000 g/l   

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη 
διαδικασία με εξαερισμό 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-manosoft AL 
 

Κωδικός προΐόντος : 113421E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Φροντίδα δέρματος 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Προς αποκλειστική χρήση απόεπαγγελματίες. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καλλυντικό 
 

Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 08.10.2014 

Έκδοση : 1.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

   
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα. 

 
Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
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Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα. 
 

 
 

Πρόσθετη Επισήμανση: 
Ειδική επισήμανση 
ορισμένων μειγμάτων 

: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
 

 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Θειϊκοί αλκυλαιθέρες 9004-82-4 
 

Xn-Xi; R22-
R38-R41 

 

Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; 
H302 

Ερεθισμός του 
δέρματοςΚατηγορία 2; H315 

Σοβαρή οφθαλμική 
βλάβηΚατηγορία 1; H318 

 

>= 5 - < 10 

Χλωριούχο 
νάτριο/ασβέστιο/μαγ

νήσιο 

7647-14-5 
231-598-3 

 

Xi; R36 
 

Ερεθισμός των 
οφθαλμώνΚατηγορία 2; H319 

 

>= 3 - < 5 

SODIUM LAURETH-
6 CARBOXYLATE 

33939-64-9 
 

Xi; R41-R38 
 

Ερεθισμός του 
δέρματοςΚατηγορία 2; H315 

Σοβαρή οφθαλμική 
βλάβηΚατηγορία 1; H318 

 

>= 3 - < 5 

Rapeseed oil 
monoethanolamide, 
ethoxylated (3-4 EO) 

85536-23-8 
 

Xi; R38 
 

Ερεθισμός του 
δέρματοςΚατηγορία 2; H315 

 

>= 2.5 - < 5 

glycine, n-methyl-n-
(1-oxododecyl)-, 

sodium salt 

137-16-6 
 

T+-Xi; R26-
R36 

 

Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 2; 
H330 

Ερεθισμός των 
οφθαλμώνΚατηγορία 2; H319 

 

>= 0.5 - < 1 

Mίγμα καλλυντικών  
 

 Μη επικίνδυνη ουσία ή 
μείγμα. 

 

>= 50 - <= 100 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
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ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε με νερό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Ξεπλύνετε με νερό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 

εμφανισθούν συμπτώματα. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής : Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Δεν προσδιορίζονται ειδικά μέτρα. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. 
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ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη εύφλεκτο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα χειρισμού. 

 
Μέτρα υγιεινής : Δεν προσδιορίζονται ειδικά μέτρα. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  30 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καλλυντικό 
 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 
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Ορια επαγγελματικής έκθεσης 
 
Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας. 
 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον 

έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
 

Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Δεν προσδιορίζονται ειδικά μέτρα. 
 

Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  γέλη 

Χρώμα :  Άχρωμο 

Οσμή :  άοσμο 

pH : 5.0 - 6.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Πίεση ατμών : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα : 1.0 - 1.1 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμική διάσπαση : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ιξώδες, κινητικό : 1,908.191 mm2/s (40 °C) 
 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Καμία γνωστή. 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
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ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  4 h Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 5 mg/l 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Θειϊκοί αλκυλαιθέρες 
LD50 Αρουραίος: 1,600 mg/kg 
 

   Χλωριούχο νάτριο/ασβέστιο/μαγνήσιο 
LD50 Αρουραίος: 3,000 mg/kg 
 

   glycine, n-methyl-n-(1-oxododecyl)-, sodium salt 
LD50 Αρουραίος: > 5,000 mg/kg 
 

Συστατικά 
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Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  glycine, n-methyl-n-(1-oxododecyl)-, sodium salt 
4 h LC50 Αρουραίος: 0.5 mg/l 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Χλωριούχο νάτριο/ασβέστιο/μαγνήσιο 
LD50 Κουνέλι: > 10,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Θειϊκοί αλκυλαιθέρες 
96 h LC50 Ψάρια : 7.1 mg/l 
 

   Χλωριούχο νάτριο/ασβέστιο/μαγνήσιο 
96 h LC50 Ψάρια : 5,840 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και :  glycine, n-methyl-n-(1-oxododecyl)-, sodium salt 
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άλλα υδρόβια μαλάκια. 48 h EC50 Daphnia (Δάφνια - Ψύλλος του νερού): 29.7 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα. 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200130 - απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 
20 01 29 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία : Μη επικίνδυνο υλικό 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-manosoft AL 

 

113421E 10 / 11  

αποστολής ΟΗΕ 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Αερομεταφορά (IATA)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

 
14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
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R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.  
R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.  
R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R38 Ερεθίζει το δέρμα.  
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  
 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. 
 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-ultrasil 25 
 

Κωδικός προΐόντος : 105250E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: 1.5 % 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 25.01.2018 

Έκδοση : 1.2 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
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Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1  H400 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 2  H411 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

  

   

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Συμπληρωματικές Δηλώσεις 
Κινδύνου 

: EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά 
αέρια. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
υδροξείδιο του νάτριου 
Yποχλωριώδες νάτριο 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 
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Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία απελευθερώνει αέριο χλώριο.  

 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

υδροξείδιο του νάτριου 1310-73-2 
215-185-5 

01-2119457892-27 
 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 
H290 

 

>= 10 - < 20 

Yποχλωριώδες νάτριο 7681-52-9 
231-668-3 

01-2119488154-34 
 

Nota B Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Β; H314 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 
H318 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 
Κατηγορία 1; H410 

 

>= 3 - < 5 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

 
Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 

EK-Αριθ. 
Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Yποχλωριώδες νάτριο 7681-52-9 
231-668-3 

01-2119488154-34 
 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Β; 
H314 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβηΚατηγορία 1; 
H318 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 

< 0.1 
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περιβάλλονΚατηγορία 1; H400 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα 
πτηνώνΚατηγορία 1; H410 

 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
υδροξείδιο του νάτριου 1310-73-2 

215-185-5 
01-2119457892-27 

 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλωνΚατηγορία 1; H290 
 

>= 0.1 - < 0.25 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 25 

 

105250E 5 / 19  

 
Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται 

ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα 
υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 
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Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
 

Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
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αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία 
απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
  Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 

Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -5 °C  έως  25 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 

κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 
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Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 TWA 2 mg/m3 GR OEL 

  STEL 2 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

Υδροξείδιο του νατρίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και : Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
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του σώματος  (EN 14605) κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου  (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
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Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
  Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ 

Όψη :  υγρό υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο Άχρωμο 

Οσμή :  Χλώριο ελαφρώς όπως χλώριο 

pH : 13.5 - 14.0, 100 % 12.5 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.22 - 1.26 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
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ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Μέταλλα 
Οργανικά υλικά 

 
Μαλοκός χάλυβας 
Αργίλιο 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
LD50 Αρουραίος: 5,230 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
LD50 Κουνέλι: > 10,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 
 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 
 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 
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πνεύμονος. 
 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 
 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Yποχλωριώδες νάτριο 
96 h EC50: 0.14 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  υδροξείδιο του νάτριου 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

   Yποχλωριώδες νάτριο 
48 h EC50: 0.071 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : υδροξείδιο του νάτριου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Yποχλωριώδες νάτριο 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 

έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
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συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 

δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΒΑΣΙΚΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. 

  (Υδροξείδιο του νατρίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. 

  (sodium hydroxide, sodium hypochlorite) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Yes 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 

  (sodium hydroxide, sodium hypochlorite) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά : 8 
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τη μεταφορά 
14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Yes 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Φωσφονικές ενώσεις, Λευκαντικοίπαράγοντες με 
βάση το χλώριο 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 1003/0/1993 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Μέθοδος υπολογισμού 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον 1, 
H400 

Μέθοδος υπολογισμού 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 2, H411 Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
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Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης 

 

Σχέδιο έκθεσης: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού κλειστών 
κυκλωμάτων  (CIP) 
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Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 10 kg 

Τύπος Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

: Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 

Διάρκεια έκθεσης : 480 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Όχι 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-oxonia active 
 

Κωδικός προΐόντος : 106965E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Βιοκτόνα 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: 3.0 % 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
 

Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 14.02.2017 

Έκδοση : 3.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οξειδωτικά υγρά, Κατηγορία 2  H272 
Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
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Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4  H302 
Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4  H332 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση, 
Κατηγορία 3, Αναπνευστικό σύστημα 

 H335 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 1  H410 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 3  H412 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

  

 

 

 

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; 

οξειδωτικό. 
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H302 + H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε 

περίπτωση εισπνοής 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 

αναπνευστικής οδού. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, 

σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

P221 Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην 
αναμειχθεί με καύσιμα. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 
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Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Οξικό οξύ 
Υπεροξικό οξύ 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον. 
 

 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 
231-765-0 

01-2119485845-22 
 

Nota B Οξειδωτικά υγρά Κατηγορία 1; 
H271 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 25 - < 30 

Οξικό οξύ 64-19-7 
200-580-7 

01-2119475328-30 
 

Nota B Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 3; 
H226 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 5 - < 10 

Υπεροξικό οξύ 79-21-0 
201-186-8 

 

Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 3; H226 
Οργανικά υπεροξείδια Τύπος D; H242 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H312 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - 
μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3; H335 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 

Κατηγορία 1; H410 
 

>= 2.5 - < 5 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

 
Χημική ονομασία CAS-Αριθ. ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. Συγκέντρωση: 
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EK-Αριθ. 
Αριθμ. REACH 

1272/2008 [%] 

Υπεροξικό οξύ 79-21-0 
201-186-8 

 

Εύφλεκτα υγράΚατηγορία 3; H226 
Οργανικά υπεροξείδιαΤύπος D; H242 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H332 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H312 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλονΚατηγορία 1; H400 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - 
μία εφάπαξ έκθεσηΚατηγορία 3; H335 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα 
πτηνώνΚατηγορία 1; H410 

 

>= 0.1 - < 0.25 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
Υπεροξείδιο του 

υδρογόνου 
7722-84-1 
231-765-0 

01-2119485845-22 
 

Οξειδωτικά υγράΚατηγορία 1; H271 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H332 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 0.5 - < 1 

Οξικό οξύ 64-19-7 
200-580-7 

01-2119475328-30 
 

Εύφλεκτα υγράΚατηγορία 3; H226 
Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 

H314 
 

>= 0.1 - < 0.25 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Συμβουλευτείτε γιατρό. 
 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 

εμφανισθούν συμπτώματα. 
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Σε περίπτωση εισπνοής : Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες 
Οξειδωτής. Επαφή με άλλο υλικό μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά. 
Οξειδωτικό. Το υλικό είναι οξειδωτικό που ενδεχομένως να 
αντιδράσει εύκολα με άλλα υλικά, ιδιαίτερα κατά τη θέρμανση. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πρέπει να φοράτε αυτόνομη 
αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης που να καλύπτει όλο το 
πρόσωπο<(>,<)> καθώς και προστατευτική στολή. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείστε ψέκασμα 

νερού. Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται 
ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα 
υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Συμβουλές για προσωπικό : Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
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μη έκτακτης ανάγκης και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
 

Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Χυμένο ή 

εκχυλισμένο οξύ ή βάση δεν συλλέγεται ποτέ με πριονίδι, ροκανίδι 
ή όμοια υλικά. Απομονώστε το απόβλητο και μην επιτρέψετε να 
έρθει σε επαφή με ασύμβατα υλικά. Σε περίπτωση μικρών 
διαρροών περιορίστε τη διαρροή με άμμο ή βερμικουλίτη και 
αραιώστε το περιεχόμενο προϊόν τουλάχιστον 10 φορές με νερό. 
Μεταφέρετε το σε ανοιχτό περιέκτη και στη συνέχεια τοποθετείστε 
το σε ασφαλές μέρος για εξουδετέρωση * / απόρριψη. Σε 
περίπτωση μεγάλων διαρροών περιορίστε τη διαρροή και 
εκκενώστε την περιοχή μέχρι να υποχωρήσει η αντίδραση. Στη 
συνέχεια συλλέξτε το για απόρριψη. Απαιτείτε η συγκατάθεση από 
την τοπική εταιρεία ύδρευσης ή από τις αρχές  για την απόρριψη 
στην αποχέτευση. *ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ: μετά την αραίωση, 
εξουδετερώστε με  κατάλληλο αλκαλικό υλικό όπως  όξινο 
ανθρακικό νάτριο. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-oxonia active 

 

106965E 7 / 21  

 
Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Σκουπίστε τη χυμένη 
ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 

 
  Διατηρείται κρύο, σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Μακριά από 

αναγωγικά μέσα. Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από 
καύσιμες ουσίες. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης 
ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα 
δοχεία. Ενδεχομένως να συμβούν ριπές πίεσης λόγω παραγωγής 
αερίου σε περίπτωση που το δοχείο δεν εξαερίζεται επαρκώς. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  30 °C 

 
Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου 

τεταμένου πλαστικού υλικού 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 
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7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 TWA 1 ppm 
1.4 mg/m3 

GR OEL 

  STEL 3 mg/m3 GR OEL 
Οξικό οξύ 64-19-7 STEL 15 ppm 

37 mg/m3 
GR OEL 

  TWA 10 ppm 
25 mg/m3 

GR OEL 

 
DNEL 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
Τιμή:  3 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1.4 mg/m3 
 

acetic acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
 

peracetic acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - συστεμικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
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Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.12  
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - συστεμικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.3 mg/m3 
 

 
PNEC 

acetic acid : Γλυκό νερό 
Τιμή:  3.058 mg/l 
 

  Θαλάσσιο ύδωρ 
Τιμή:  0.3058 mg/l 
 

  Διακεκομμένη χρήση / απελευθέρωση 
Τιμή:  30.58 mg/l 
 

  Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 
Τιμή:  85 mg/l 
 

  Ίζημα 
Τιμή:  11.36 mg/kg 
 

  Εδαφος 
Τιμή:  0.47 mg/kg 
 

peracetic acid : Γλυκό νερό 
Τιμή:  0.000224 mg/l 
 

  Ίζημα του γλυκού νερού 
Τιμή:  0.00018 mg/kg 
 

  Νερό 
Τιμή:  0.051 mg/l 
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  Εδαφος 
Τιμή:  0.32 mg/kg 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον 
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έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου  (EN 166) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
  Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ 

Όψη :  υγρό υγρό 

Χρώμα :  Άχρωμο Άχρωμο 

Οσμή :  δηκτικό χαρακτηριστικό 

pH : 0.5 - 1.5, 100 % 2.5 

Σημείο ανάφλεξης : 100 °C κλειστό κύπελλο, Δεν συντηρεί την καύση. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
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Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.11 - 1.13 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : ΝαιΗ ουσία ή το μείγμα ταξινομείται ως οξειδωτική με κατηγορία 2. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 
ΠΟΕ : Δεν εφαρμόζεται. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Άμεσες πηγές θερμότητας. 
Έκθεση στο ηλιακό φως. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
Οργανικά υλικά 
Μέταλλα 

 
Αργίλιο 
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Μαλοκός χάλυβας 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : 1,550 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  4 h Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : 4.76 mg/l 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του :  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
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στόματος LD50 Αρουραίος: 486 mg/kg 
 

   Οξικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 3,310 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Οξικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: > 40 mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 1.5 mg/l 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί 

να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μάτια : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επαφή με τα μάτια : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
 
Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
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Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 
Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Οξικό οξύ 
96 h LC50: 75 mg/l 
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα): 1,000 
mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
96 h LC50: 0.8 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Οξικό οξύ 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): 1,000 mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
48 h EC50: 0.73 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
72 h EC50: 1.38 mg/l 
 

   Οξικό οξύ 
72 h EC50 Skeletonema costatum (θαλάσσιο διάτομο): 1,000 mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
72 h EC50: 0.7 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Οξικό οξύ 
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Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Υπεροξικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 

έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
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Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 

έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3149 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 
ΜΙΓΜΑ 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.1 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3149 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.1 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3149 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID 
MIXTURE, STABILIZED 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.1 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για : Κανένα 
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τον χρήστη 
14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 
Αριθμός αδείας : AUTHORIZATION NUMBER (NDO) - 63629/08 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Οξειδωτικά υγρά 2, H272 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Οξεία τοξικότητα 4, H302 Μέθοδος υπολογισμού 

Οξεία τοξικότητα 4, H332 Μέθοδος υπολογισμού 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία 
εφάπαξ έκθεση 3, H335 

Μέθοδος υπολογισμού 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 1, H410 Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 
H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη; ισχυρό οξειδωτικό. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
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επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
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Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Υπεροξικό οξύ 
 

7722-84-1 
79-21-0 
 

231-765-0 
201-186-8 
 

Εισπνοή Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
 

7722-84-1 
 

231-765-0 
 

Δέρμα Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Υπεροξικό οξύ 
 

7722-84-1 
79-21-0 
 

231-765-0 
201-186-8 
 

Μάτια Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Υπεροξικό οξύ 
 

7722-84-1 
79-21-0 
 

231-765-0 
201-186-8 
 

υδατικό περιβάλλον Υπεροξικό οξύ 
 

79-21-0 
 

201-186-8 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

2.99 hPa 100 g/l 0.0269 34.01 g/mol 

Υπεροξικό οξύ 0.217 Pa   76.0 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
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Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-ultrasil 02 
 

Κωδικός προΐόντος : 115942E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 19.02.2018 

Έκδοση : 2.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2  H315 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 3  H412 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 02 

 

115942E 2 / 14  

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Αλκυλαμινοξείδιο 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Αλκυλαμινοξείδιο 68955-55-5 
273-281-2 

01-2119489396-21 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; 

H315 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 

H318 
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 
Κατηγορία 2; H411 

 

>= 10 - < 20 

Δευτεροταγή 
αλκανοσουλφωνικά άλατα 

68439-57-6 
270-407-8 

01-2119513401-57 

Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; 
H315 

Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; 

>= 3 - < 5 
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 H319 
 

Aλκυλαμίνη 84649-84-3 
283-464-9 

01-2119485584-26 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Β; 

H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 

H318 
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

 

>= 0.25 - < 0.5 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Σε 
περίπτωση εμφανίσεως διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε 
αμέσως σε ιατρική εξέταση. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 

εμφανισθούν συμπτώματα. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 

 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά: 
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Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
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Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Να μην έρθει σε 
επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε 
σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. 
Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  35 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας. 
 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
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Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.3 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.2 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  ελαφρό 

pH : 8.0 - 10.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 0.98 - 1.0 
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Υδατοδιαλυτότητα : εν μέρει διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 
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Προϊόν 
 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg  

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Αλκυλαμινοξείδιο 
LD50 Αρουραίος: 1,303 mg/kg 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. 
 

   Δευτεροταγή αλκανοσουλφωνικά άλατα 
LD50 Αρουραίος: 3,983 mg/kg 
 

   Aλκυλαμίνη 
LD50 Αρουραίος: 1,250 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δευτεροταγή αλκανοσουλφωνικά άλατα 
LD50 Κουνέλι: 6,300 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό 

ερεθισμό. 
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Δέρμα : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

 
Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση, Ερεθισμός 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Ερεθισμός 

 
Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 
Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Αλκυλαμινοξείδιο 
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα): 1.26 
mg/l 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. 
 

   Δευτεροταγή αλκανοσουλφωνικά άλατα 
96 h LC50 Ψάρια: 4.2 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Αλκυλαμινοξείδιο 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): 3.1 mg/l 
 

   Aλκυλαμίνη 
48 h EC50 Daphnia (Δάφνια - Ψύλλος του νερού): 0.0625 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Αλκυλαμινοξείδιο 
72 h EC50: 0.24 mg/l 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε 
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στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. 
72 h NOEC: 0.075 mg/l 
Δοκιμαζόμενη ουσία: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παρόμοιες ουσίες. 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Αλκυλαμινοξείδιο 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Δευτεροταγή αλκανοσουλφωνικά άλατα 
Αποτέλεσμα: Βιοαποδομήσιμο 
 

  Aλκυλαμίνη 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 
έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
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εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 
 

Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Αερομεταφορά (IATA)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

 
14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 
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14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: τουλάχιστον 15 % αλλά κάτω του 30 %: Μη ιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες 
κάτω του 5 %: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας :  - 13580/0/2009 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Ερεθισμός του δέρματος 2, H315 Μέθοδος υπολογισμού 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Μέθοδος υπολογισμού 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 3, H412 Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης 

 

Σχέδιο έκθεσης: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού κλειστών 
κυκλωμάτων  (CIP) 

Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 
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Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 10 kg 

Τύπος Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

: Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 

Διάρκεια έκθεσης : 480 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Όχι 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-ultrasil 67 
 

Κωδικός προΐόντος : 106834E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 11.12.2015 

Έκδοση : 1.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2  H315 
Ευαισθητοποίηση της αναπνοής, Κατηγορία 1  H334 
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Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
 
Xn; ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ  R42 
  R41 
  R38 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

  

   

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή 
συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε 
περίπτωση εισπνοής. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
P284 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού 

χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας 
της αναπνοής. 

Επέμβαση:  
P304 + P341 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών 

έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση 
που διευκολύνει την αναπνοή. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
σουπτιλισίνη 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
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Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Αλκυλαμινοξείδιο 68955-55-5 
273-281-2 

 

Xn-Xi; R22-
R36-R38 

 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; 
H302 

Ερεθισμός του δέρματος 
Κατηγορία 2; H315 

Ερεθισμός των οφθαλμών 
Κατηγορία 2; H319 

 

>= 10 - < 20 

σουπτιλισίνη 9014-01-1 
232-752-2 

01-2119480434-38 
 

Xi; R37/38-
R41-R42 

 

Ερεθισμός του δέρματος 
Κατηγορία 2; H315 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
Κατηγορία 1; H318 

Ευαισθητοποίηση της 
αναπνοής Κατηγορία 1; H334 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-
στόχους - μία εφάπαξ έκθεση 

Κατηγορία 3; H335 
 

>= 1 - < 2.5 

Aλκυλαμίνη 84649-84-3 
283-464-9 

 

C-N-Xi; R22-
R34-R41-R50 

 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; 
H302 

Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Β; H314 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
Κατηγορία 1; H318 

Οξεία τοξικότητα για το 
υδάτινο περιβάλλον 
Κατηγορία 1; H400 

 

>= 0.25 - < 0.5 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
Γλυκερίνη 56-81-5 

200-289-5 
 

Δεν 
ταξινομείται 

 

 
 

>= 5 - < 10 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Σε 
περίπτωση εμφανίσεως διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε 
αμέσως σε ιατρική εξέταση. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 

εμφανισθούν συμπτώματα. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 
Συμβουλευτείτε γιατρό. 
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4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
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Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Να μην έρθει σε 
επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε 
σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. 
Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  25 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Γλυκερίνη 56-81-5 TWA 10 mg/m3 GR OEL 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των Μ.Α.Π. σχετικά με το 
κατάλληλο πάχος των γαντιών (το οποίο εξαρτάται από τον τύπο 
των γαντιών και τη σκοπούμενη χρήση). 
 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen Mitteln 
und Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der 
Arbeitsorganisation beschränkt werden können, sollten Sie die 
Verwendung von zertifizierter Atemschutzausrüstung 
entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, 89/686 / 
EWG) , oder gleichwertig beachten, mit Filtertyp: 
A-P 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
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ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  ελαφρό 

pH : 7.0 - 9.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 0.98 - 1.08 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
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Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Μέταλλα 
Οργανικά υλικά 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Ελαφρός ερεθισμός των ματιών 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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κυττάρων 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Αλκυλαμινοξείδιο 
LD50 Αρουραίος: 1,303 mg/kg 
 

   σουπτιλισίνη 
LD50 Αρουραίος: 1,800 mg/kg 
 

   Aλκυλαμίνη 
LD50 Αρουραίος: 1,250 mg/kg 
 

   Γλυκερίνη 
LD50 Αρουραίος: 18,300 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Γλυκερίνη 
LD50 Κουνέλι: 23,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

 
Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις του αναπνευστικού 
συστήματος. 

 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Ερεθισμός 

 
Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή 

δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
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Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 

 
Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Αλκυλαμινοξείδιο 
96 h LC50: 1.5 mg/l 
 

   Γλυκερίνη 
96 h LC50 Ψάρια: 855 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  σουπτιλισίνη 
48 h EC50: 1.4 mg/l 
 

   Aλκυλαμίνη 
48 h EC50 Daphnia (Δάφνια - Ψύλλος του νερού): 0.0625 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Αλκυλαμινοξείδιο 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  σουπτιλισίνη 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Aλκυλαμίνη 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Γλυκερίνη 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
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0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200129* - απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Αερομεταφορά (IATA)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί : Μη επικίνδυνο υλικό 
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κίνδυνοι 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

 
14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: τουλάχιστον 15 % αλλά κάτω του 30 %: Μη ιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες 
Άλλα συστατικά: Ένζυμα 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 8334/0/2004 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.  
R34 Προκαλεί εγκαύματα.  
R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.  
R38 Ερεθίζει το δέρμα.  
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  
R42 Ενδεχομένως να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.  
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
Δεν ταξινομείται Δεν ταξινομείται  
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Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια 

σε περίπτωση εισπνοής. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

(Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή 
μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή 
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; ASTM - Αμερικανική 
εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, 
Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού 
Ινστιτούτου Τυποποίησης; ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - 
Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - 
Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης 
ανάγκης; ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - 
Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - 
Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό 
των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική 
συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός 
Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; LC50 - Θανάσιμη συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη 
δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την 
πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση 
στην οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν 
παρατηρούνται επιδράσεις; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; 
OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, 
βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον 
περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; UN - 
Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία; DSL - Κατάλογος 
οικιακών ουσιών (Καναδάς); KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; TSCA 
- Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο 
χημικών ουσιών; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; ENCS - 
Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και 
υγείας (Ιαπωνία); PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; NZIoC - Ευρετήριο 
χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; GLP - Ορθή 
εργαστηριακή πρακτική 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
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Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Ευαισθητοποιητικό του 

αναπνευστικού 

σουπτιλισίνη 
 

9014-01-1 
 

232-752-2 
 

Κατάποση Αλκυλαμινοξείδιο 
 

68955-55-5 
 

273-281-2 
 

Εισπνοή σουπτιλισίνη 
 

9014-01-1 
 

232-752-2 
 

Δέρμα Αλκυλαμινοξείδιο 
 

68955-55-5 
 

273-281-2 
 

Μάτια Αλκυλαμινοξείδιο 
 

68955-55-5 
 

273-281-2 
 

υδατικό περιβάλλον Aλκυλαμίνη 
 

84649-84-3 
 

283-464-9 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Αλκυλαμινοξείδιο < 0.0000001 hPa 313.2 g/l 501  

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
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παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò Προϊüντοò
Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ

Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

1 Στοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηòΣτοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηòΣτοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηòΣτοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηò

· Όνοµα προϊόντος: DIVOS ADD3 VM16
· Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ:
010 2701812

· Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 010 3474201

2 Σýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜΣýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜΣýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜΣýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜ

· Χηµικός χαρακτηρισµός
· Περιγραφή:
∆ιάλυµα σε νερό των ουσιών που περιγράφονται πιο κάτω και άλλων συστατικών
που δεν ταξινοµούνται.

Επικίνδυνα συστατικά:
ανιονικά τασιενεργά >= 30 %

C, R 22-34

7664-93-9 θειικό οξύ < 5 %
C, R 35

· Συστατικά σύµφωνα µε την οδηγία 89/542/ΕΟΚ
ανιονικά τασιενεργά >= 30 %

3 Προσδιορισìüò των κινδýνωνΠροσδιορισìüò των κινδýνωνΠροσδιορισìüò των κινδýνωνΠροσδιορισìüò των κινδýνων

· Ταξινόµηση: C ∆ιαβρωτικό
· Φράσεις κινδύνου:
R 22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης
R 34 Προκαλεί εγκαύµατα.

· Σύστηµα ταξινόµησης
Η ταξινόµηση έγινε σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της ΕΕ για τις
επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσµατα.

4 Πρþτεò βοÞθειεòΠρþτεò βοÞθειεòΠρþτεò βοÞθειεòΠρþτεò βοÞθειεò

· Γενικές πληροφορίες:
Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα.
Συµπτώµατα δηλητηρίασης µπορεί να συµβούν ακόµα και µετά από αρκετές ώρες.
Γι’αυτό θα πρέπει να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες
µετά το συµβάν.

· Εισπνοή
Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση
για τη µεταφορά.

· Έπαφή µε το δέρµα
Ξεπλύνετε αµέσως το προϊόν από το δέρµα µε άφθονο νερό. Βγάλτε τα µολυσµένα
ρούχα.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα.

· Επαφή µε τα µάτια
Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά κρατώντας τα
βλέφαρα ανοικτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

· Κατάποση
Ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.
Αποµακρύνετε το προϊόν από το στόµα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα
και ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 2)
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Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò Προϊüντοò
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Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

Όνοµα προϊόντος: DIVOS ADD3 VM16

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 1)

5 ΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜòΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜòΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜòΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜò

· Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
Χρησιµοποιήστε µέσα κατάσβεσης της πυρκαγιάς που αρµόζουν στο περιβάλλον.

· Προστατευτικός εξοπλισµός: ∆εν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισµός.

6 ΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò ÝκλυσηòΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò ÝκλυσηòΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò ÝκλυσηòΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò Ýκλυσηò

· Προστασία του προσωπικού:
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, γάντια και συσκευή προστασίας
µατιών/προσώπου.

· Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: ∆ιαλύετε το προϊόν µε άφθονο νερό.
· Μέθοδοι καθαρισµού:
Ακολουθήστε την εθνική νοµοθεσία. Απορροφήστε τις µεγάλες διαρροές µε
αδρανές υλικό (π.χ. άµµο, γη διατόµων, ξυλάλευρο) και συγκεντρώστε έπειτα το
υλικό σε κατάλληλους και επισηµασµένους περιέκτες για εναπόθεση σε
εγκεκριµένους χώρους.
Χρησιµοποιήστε εξουδετερωτικούς παράγοντες.

7 Χειρισìüò και αποθÞκευσηΧειρισìüò και αποθÞκευσηΧειρισìüò και αποθÞκευσηΧειρισìüò και αποθÞκευση

· Χειρισµός (δείτε και τις παραγράφους 8 και 15)
· Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισµό:
Ακολουθήστε τους κοινούς κανόνες για εργασία µε χηµικά παρασκευάσµατα.

· Πληροφορίες για την προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές:
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.

· Αποθήκευση
· Απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης και τους περιέκτες: Σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία.

· Αποθήκευση σε έναν κοινό χώρο αποθήκευσης: Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
· Άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης: Καµµία.

8 ¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα

· Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό τεχνικών συστηµάτων:
∆εν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία. ∆είτε την παράγραφο 7.

Συστατικά µε οριακές τιµές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας
Το προϊόν δεν περιέχει συστατικά µε οριακές τιµές που απαιτούν παρακολούθηση
στο χώρο εργασίας.

· Πρόσθετες πληροφορίες:
Σαν βάση έχουν χρησιµοποιηθεί οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά την σύνταξη του
δελτίου.

· Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής
Κρατήστε το προϊόν µακριά από τρόφιµα και ποτά.
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
Πλένετε τα χέρια σας κατά τα διαλείµµατα και στο τέλος της εργασίας.

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 3)
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Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò Προϊüντοò
Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ

Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

Όνοµα προϊόντος: DIVOS ADD3 VM16

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 2)

Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα.
· Αναπνευστική προστασία: Ατοµική προστασία δεν απαιτείται σε κανονικές
συνθήκες.

· Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια.
· Προστασία των µατιών: Γυαλιά ασφαλείας που εφαρµόζουν σφιχτά.

9 ΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεòΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεòΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεòΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεò

· Μορφή: Υγρό
· Χρώµα:
∆ιαυγές
Καφέ

· Οσµή: Χαρακτηριστική
· Τιµή/Περιοχή Μονάδες Μέθοδος
· Μεταβολή κατάστασης
· Σηµείο τήξης/Περιοχή τήξης: ∆εν έχει προσδιορισθεί
· Σηµείο ζέσης/Περιοχή ζέσης: > 120 ° C
· Σηµείο ανάφλεξης: 101 ° C Pensky M.cc
· Αναφλεξιµότητα: Το προϊόν δεν αυταναφλέγεται.
· Κίνδυνοι έκρηξης: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
· Πυκνότητα στους 20 ° C 1.05 g/cm3

· ∆ιαλυτότητα/Αναµιξιµότητα µε
· Νερό: Πλήρως αναµίξιµο.
· pH: pH <= 2.0

10 Σταθερüτητα και δραστικüτηταΣταθερüτητα και δραστικüτηταΣταθερüτητα και δραστικüτηταΣταθερüτητα και δραστικüτητα

· Θερµική διάσπαση/συνθήκες προς αποφυγή:
∆εν διασπάται αν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

· Επικίνδυνες αντιδράσεις: Αντιδρά µε αλκάλια και µέταλλα.
· Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:Κανένα γνωστό.

11 ΤοξικολογικÜ στοιχεßαΤοξικολογικÜ στοιχεßαΤοξικολογικÜ στοιχεßαΤοξικολογικÜ στοιχεßα

· Οξεία τοξικότητα:
· Ερεθιστικότητα:
· στο δέρµα: Προκαλεί εγκαύµατα στο δέρµα και τις βλεννογόνους µεµβράνες.
· στα µάτια: Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.
· Ευαισθητοποίηση: ∆εν έχει γίνει γνωστή ευαισθητοποιητική επίδραση.
· Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες:
Ταξινόµηση σύµφωνα µε την ΕΕ:
Eπιβλαβές
∆ιαβρωτικό
Η κατάποση µπορεί να οδηγήσει σε ισχυρά εγκαύµατα στο στόµα και τον λάρυγγα
και σε κίνδυνο διάτρησης του στοµάχου και του οισοφάγου.

12 ΟικολογικÜ στοιχεßαΟικολογικÜ στοιχεßαΟικολογικÜ στοιχεßαΟικολογικÜ στοιχεßα

· Γενικές σηµειώσεις:
∆εν πρέπει να προσεγγίζει τα νερά των υπονόµων ή τα αποχετευτικά αυλάκια

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 4)
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Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò Προϊüντοò
Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ

Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

Όνοµα προϊόντος: DIVOS ADD3 VM16

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 3)

αδιάλυτο ή µη εξουδετερωµένο.
Οι τασιενεργές ουσίες που χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι
βιοδιασπώµενες σε συµφωνία µε την Υπουργική Απόφαση 370/86.

13 ΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοòΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοòΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοòΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοò

· Προϊόν:
· Σύσταση
∆εν πρέπει να διατίθεται µαζί µε τα οικιακά απόβλητα. Μην αφήνετε το
αδιάλυτο προϊόν να προσεγγίζει το αποχετευτικό σύστηµα.

· Ακαθάριστοι περιέκτες:
· Σύσταση: Η διάθεση να γίνει σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
· Συνιστώµενο µέσο καθαρισµού: Νερό, µε κάποιον καθαριστικό παράγοντα αν είναι
απαραίτητο.

14 Στοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜ

· Επίγεια µεταφορά ADR/RID (διασυνοριακή)
ADR/RID-GGVS/E Κλάση: 8 ∆ιαβρωτικές ύλες.

· Αριθµός είδους/ Υποοµάδα:
34c

· UN-Αριθµός: 2586
· Ονοµασία ύλης (PSN): Αλκυλοσουλφονικά οξέα, υγρά
· Σχόλια:
Σύµφωνα µε την ADR/RID περιθώριο 2801a, συνδυασµένες συσκευασίες από µικρές
ποσότητες µπορούν να µεταφέρονται κατ’ εξαίρεση του ADR/RID.

15 Στοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειòΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειòΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειòΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειò

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ:
Το προϊόν ταξινοµήθηκε και επισηµάνθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες της
ΕΕ.

· Σύµβολο και προσδιορισµός κινδύνου του προϊόντος: C ∆ιαβρωτικό
· Συστατικά υπεύθυνα για την ταξινόµηση: Αλκυλοβενζολοσουλφονικό οξύ
· Φράσεις κινδύνου:
22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
34 Προκαλεί εγκαύµατα.

· Φράσεις προφύλαξης:
2 Μακριά από παιδιά
26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο

νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό.
36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή

προστασίας µατιών/προσώπου.
45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε

αµέσως ιατρική συµβουλη (δείξτε την ετικέττα αν είναι δυνατό).

16 ¢λλεò πληροφορßεò¢λλεò πληροφορßεò¢λλεò πληροφορßεò¢λλεò πληροφορßεò

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις µέχρι
(ΣυνÝχεια στη σελßδα 5)
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Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò Προϊüντοò
Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ

Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

Όνοµα προϊόντος: DIVOS ADD3 VM16

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 4)

σήµερα γνώσεις µας και την ισχύουσα νοµοθεσία. Εν τούτοις δεν αποτελεί
εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση
νοµικά δεσµευτικού συµβολαίου.

· ∆ιεθνείς αναφορές:
· MSDS code: MSDS1963
· Version: 1
· MSDS review date: 23.03.2001
· Formulation code: VM16-01
· Clearance code: DL10443



�ÂÎß�· 1 ·ðÔ 2

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ����◊≈�¡ �«� ����¡�/ �¡�¡� ≈�¡�Ã¡���  ¡� �«� ≈��◊≈��«�«�

UNILEVER HELLAS AEBE
Ã·ÒßÌÔõ ¡ÌÙýð· 92, «Ò�ÍÎÂÈÔ
¡ÙÙÈÍÞÚ. �ÁÎ: 2701500
�ÁÎ. �ÍÙ·ÍÙÁÚ ·Ì��ÍÁÚ : 3474201

�Õ�Ã¡ ���Ú�Õ���

ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ULTRA

«Ã≈��Ã«Õ�¡ ≈ ���«� :24/9/01

¡�. ≈ ���«� : 1

÷��� «  ¡�¡��¡�«
���Ú�Õ���:
��Ò¸

◊�«�« ���Ú�Õ���: Λευκαντικό
ρούχων, καθαριστικό/απολυµαντικό
σκληρών επιφανειών.

�≈��≈ �«� :�Î·ÛÙÈÍός.

2. �À«��÷���≈� √�¡ ����¡�� ¡ �«� ��Õ»≈�«� Occupational Exposure Limits

�Õ�Ã¡ ������� �¡����«�¡  �Õ��Õ�� STEL TWA
Υποχλωριώδες νάτριο 1-5% ∆ιαβρωτικό

Μη ιονικό τασιενεργό 1-5% Ερεθιστικό

��ÒÔÓÂß�ÈÔ ÙÔõ Ì·ÙÒßÔõ 1-5% ∆ι·�ÒùÙÈÍ¸   2

STEL - Short Term Exposure Level. TWA - 8hrs Time Weighted Average
T· OELs ÂßÌ·È UK standards, ÂÍ�Ò·ÛÏ�Ì· ÛÂ mg/m3. ≈ßÌ·È Occupational Exposure Standards,  ÂÍÙ¸Ú ·Ì ÂßÌ·È ÛÁÏÂÈùÏ�Ì· ÏÂ *, Ôð¸ÙÂ
ÛÁÏ·ßÌÔõÌ MaximumExposure Level.

3. ����������Ã�� ��Õ  �Õ��Õ�Õ: ≈ÒÂËÈÛÙÈÍ¸.  ÈÌ�õÌÔÚ ÛÔ�·ÒþÌ Ô�Ë·ÎÏÈÍþÌ �Î·�þÌ. ≈ÒÂËßÊÂÈ ÙÔ
��ÒÏ·.
4. ����≈� ¬�«»≈�≈�

≈�¡÷« Ã≈  Ã¡��¡ : �ÂðÎýÌÂÙÂ ·Ï�ÛùÚ ÏÂ ��ËÔÌÔ ÌÂÒ¸ ÍÒ·ÙþÌÙ·Ú Ù· �Î��·Ò· ·ÌÔÈÍÙ� Í·È
ÊÁÙÞÛÙÂ È·ÙÒÈÍÞ ÛõÏ�ÔõÎÞ �ùÒßÚ Í·ËõÛÙ�ÒÁÛÁ

≈�¡÷« Ã≈ �≈�Ã¡ : �ÎýÌÂÙÂ ·Ï�ÛùÚ ÏÂ ��ËÔÌÔ ÌÂÒ¸. ¡�·ÈÒ�ÛÙÂ Ù· ÏÔÎõÛÏ�Ì· ÒÔý�·.

 ¡�¡���« : ¡ðÔÏ·ÍÒýÌÂÙÂ ·Ï�ÛùÚÙÔ ðÒÔú¸Ì ·ð¸ ÙÔ ÛÙ¸Ï·. �ÈÂßÙÂ 1 Þ 2 ðÔÙÞÒÈ· ÌÂÒ¸
(Þ ��Î·) και ζÁÙÞÛÙÂ È·ÙÒÈÍÞ �ÔÞËÂÈ·.

≈���Õ�« : ¡ðÔÏ·ÍÒõÌËÂßÙÂ ·ð¸ ÙÁÌ ðÁ�Þ �ÍËÂÛÁÚ Í·È ÊÁÙÞÛÙÂ ·Ï�ÛùÚ È·ÙÒÈÍÞ
ÛõÏ�ÔõÎÞ

≈���À��Ã�� ���Õ �õÌ·Ù¸ÙÁÙ· �È� ðÎýÛÈÏÔ Ï·ÙÈþÌ Í·È ��ÒÏ·ÙÔÚ.
◊��� ≈�√¡��¡�:

5. ¡Õ������ ¡ Ã≈��¡

¡Õ¡÷À≈��Ã��«�¡: ÃÁ Âý�ÎÂÍÙÔ
≈Õ�≈� Õ��Ã≈Õ¡ Ã≈�¡ �����¬≈�«�: �Î·.  �Õ��Õ�� ≈ �«�«� :  ·Ì�Ì·Ú �ÌùÛÙ¸Ú

 ¡Õ�≈Õ�≈� Õ��Ã≈Õ¡ Ã≈�¡ �����¬≈�«�:
 ·Ì�Ì·.

≈��� �� �����¡�≈��� �� ≈���À��Ã��:
◊ÒÁÛÁ ·Ì·ðÌÂõÛÙÈÍþÌ ÛõÛÍÂõþÌ Í·Ù� ÙÁÌ
Í·Ù�Û�ÂÛÁ ðõÒÍ·�È�Ú ðÔõ ðÂÒÈÎ·Ï��ÌÂÈ ÙÔ
ðÒÔú¸Ì.

≈��¬À¡¬« ���Ú�Õ�¡  ¡��«� : �ÈË·ÌÞ �ÍÎõÛÁ ÙÔÓÈÍþÌ
Í·È ÂÒÂËÈÛÙÈÍþÌ ·ÙÏþÌ ¸Ù·Ì ËÂÒÏ·ÌËÂß Ï��ÒÈ
·ðÔÛýÌËÂÛÁÚ

6. Ã≈��¡ √�¡ �«Õ ¡Õ��Ã≈�����« ��◊¡�¡� ≈ À��«�

¡��Ã� « ���÷�À¡�« ÷ÔÒ�ÙÂ Í·Ù�ÎÎÁÎÁ προστασία µατιών και γάντια.

¡Õ��Ã≈�����« ��¡���«� ¡ÍÔÎÔõËήÛÙÂ ÙÁÌ ÂËÌÈÍÞ ÌÔÏÔËÂÛß·. ¡ðÔÒÒÔ�ÞÛÙÂ ÙÈÚ ÏÂ��ÎÂÚ �È·ÒÒÔ�Ú
ÏÂ ·�Ò·Ì�Ú õÎÈÍ¸ (ð.�. �ÏÏÔ) Í·È Ûõ�ÍÂÌÙÒþÛÙÂ �ðÂÈÙ· ÙÔ õÎÈÍ¸  ÛÂ
Í·Ù�ÎÎÁÎÔõÚ Í·È ÂðÈÛÁÏ·ÛÏ�ÌÔõÚ ðÂÒÈ�ÍÙÂÚ �Èα ÂÌ·ð¸ËÂÛÁ ÛÂ
Â�ÍÂÍÒÈÏ�ÌÔõÚ �þÒÔõÚ. √Èα ÏÈÍÒ�Ú ÂÍÎýÛÂÈÚ Í·È õðÔÎÂßÏÏ·Ù·, ·Ò·ÈþÛÙÂ
ÏÂ ��ËÔÌÔ ÌÂÒ¸ Í·È Ô�Á�ÂßÛÙÂ ÙÁÌ ðÔÛ¸ÙÁÙ· ·õÙÞ ÛÙÁÌ ·ðÔ��ÙÂõÛÁ.



�ÂÎß�· 2 ·ðÔ 2

�Õ�Ã¡ ���Ú�Õ��� : ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ULTRA
7. ◊≈����Ã��  ¡� ¡��»« ≈��«

◊≈����Ã�� ¡ðÔ�Âý�ÂÙÂ ÙÁÌ Âð·�Þ ÏÂ Ù· Ï�ÙÈ· Í·È ÙÔ ��ÒÏ·. ¡ðÔ�ý�ÂÙÂ ÙÁ
�ÁÏÈÔõÒ�ß· ÂÍÌÂ�þÏ·ÙÔÚ. Mην το αναµιγνύετε µε όξινα προϊόντα (ταχεία
έκλυση αέριου χλώριου)

¡��»« ≈��« ¡ðÔËÁÍÂýÂÙÂ ÙÔ ðÒÔú¸Ì ÛÙÔõÚ ·Ò�ÈÍÔýÚ ÍÎÂÈÛÙÔýÚ ðÂÒÈ�ÍÙÂÚ, ÛÂ ÓÁÒÔýÚ
Í·Î� ·ÂÒÈÊ¸ÏÂÌÔõÚ �þÒÔõÚ. ¡ðÔ�ý�ÂÙÂ ·ÍÒ·ßÂÚ ËÂÒÏÔÍÒ·ÛßÂÚ. Μακριά
από όξινα προϊόντα. Μη σφίγγετε υπερβολικά το καπάκι.

8.≈À≈√◊�� ≈ »≈�«�/¡��Ã� « �����¡��¡ : ÷ÔÒ�ÙÂ προστατευτικά γυαλιά και γάντια
9. ÷��� ≈�  ¡� ◊«Ã� ≈� �����«�≈�

≈Ã÷¡Õ��« : �È·õ��Ú õðÔÍßÙÒÈÌÔ  õ�Ò¸

��¡À����«�¡ ��� Õ≈�� : �È·ÎõÙ¸ �«Ã≈�� ¬�¡�Ã�� 0C : 100

pH : >13 �«Ã≈�� ¡Õ¡÷À≈�«� 0C : �ÂÌ ��ÂÈ εφαρµογή

pH (10%) :- �� Õ��«�¡ : 1.146 gr/ml

10. ��¡»≈���«�¡  ¡� ��¡��� ��«�¡ : Κατά την επαφή µε οξέα προκαλείται ταχεία έκλυση αέριου χλώριου.
11. ���� �À�√� ¡ ����◊≈�¡

Ã¡��¡ : �ÒÔÍ·ÎÂß σοβαρό ερεθισµό.

�≈�Ã¡: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό.

 ¡�¡���« : �ÒÔÍ·ÎÂß ερεθισµό.

≈���Õ�« : Προκαλεί ερεθισµό και µπορεί να προκαλέσει βρογχοσπασµούς σε άτοµα ευαίσθητα στο
χλώριο.

12. �� �À�√� ¡ ����◊≈�¡ : Η βιοδιασπασιµότητα των τασιενεργών που περιέχονται σε αυτό το προϊόν είναι
σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία. Το λευκαντικό αποσυντίθεται γρήγορα σε κοινό αλάτι, οξυγόνο και άλλα αβλαβή
συστατικά.
13. ����◊≈�¡ ��¡»≈�«� :

�≈��≈◊�Ã≈Õ� : �ýÏ�ùÌ· ÏÂ ÙÁÌ ÂËÌÈÍÞ ÌÔÏÔËÂÛß·

�≈��≈ �«� : �ýÏ�ùÌ· ÏÂ ÙÁÌ ÂËÌÈÍÞ ÌÔÏÔËÂÛß·

14. ����◊≈�¡ √�¡ �« Ã≈�¡÷��¡ : Ακίνδυνο υλικό.

15. ����◊≈�¡ �◊≈�� ¡ Ã≈ ���  ¡Õ�Õ���� ≈� ��¡�¡�≈��

�·ÓÈÌÔÏÁÛÁ: ≈ÒÂËÈÛÙÈÍ¸.

≈ðÈÛÁÏ·ÌÛÁ: R41.  ßÌ�õÌÔÚ ÛÔ�·ÒþÌ Ô�Ë·ÎÏÈÍþÌ �Î·�þÌ.
R38. ≈ÒÂËßÊÂÈ ÙÔ ��ÒÏ·.
S2. Ã·ÍÒÈ� ·ðÔ ð·È�È�.
S24/25. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα.
S26. �Â ðÂÒßðÙùÛÁ Âð·�ÞÚ ÏÂ Ù· Ï�ÙÈ· ðÎýÌÂÙÂ Ù· ·Ï�ÛùÚ ÏÂ ��ËÔÌÔ ÌÂÒ¸ Í·È ÊÁÙÞÛÙÂ
È·ÙÒÈÍÞ ÛõÏ�ÔõÎÞ.
S46. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή
την ετικέττα.
Προσοχή! Να µη χρησιµοποιείται µαζί µε άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα
αέρια(χλώριο)

16. ¡ÀÀ≈� �À«��÷���≈� : ◊ÒÁÛÈÏÔðÔÈήσÙÂ ÙÔ ðÒÔú¸Ì ÛýÏ�ùÌ· ÏÂ ÙÈÚ Ô�Á�ßÂÚ �ÒÞÛÁÚ.
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-oxonia active S 
 

Κωδικός προΐόντος : 107212E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Απολλυμαντικό 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: 3.0 % 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
 

Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 27.02.2017 

Έκδοση : 6.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οργανικά υπεροξείδια, Τύπος F  H242 
Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
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Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση, 
Κατηγορία 3, Αναπνευστικό σύστημα 

 H335 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 1  H410 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 2  H411 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

  

 

 

 

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 

αναπνευστικής οδού. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, 

σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

Αποθήκευση:  
P403 + P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

Διατηρείται δροσερό. 
 

 
Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Οξικό οξύ 
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Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Υπεροξικό οξύ 
Θειϊκό οξύ 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

  

   

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ 

προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Οξικό οξύ 64-19-7 
200-580-7 

01-2119475328-30 
 

Nota B Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 3; 
H226 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 10 - < 20 

Υπεροξείδιο του 7722-84-1 Nota B Οξειδωτικά υγρά Κατηγορία 1; >= 10 - < 20 
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υδρογόνου 231-765-0 
01-2119485845-22 

 

H271 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

 

Υπεροξικό οξύ 79-21-0 
201-186-8 

 

Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 3; H226 
Οργανικά υπεροξείδια Τύπος D; H242 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H312 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - 
μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3; H335 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 

Κατηγορία 1; H410 
 

>= 5 - < 10 

Θειϊκό οξύ 7664-93-9 
231-639-5 

01-2119458838-20 
 

Nota B Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Α; H314 

 

>= 5 - < 10 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

 
Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 

EK-Αριθ. 
Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Υπεροξικό οξύ 79-21-0 
201-186-8 

 

Εύφλεκτα υγράΚατηγορία 3; H226 
Οργανικά υπεροξείδιαΤύπος D; H242 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H332 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H312 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλονΚατηγορία 1; H400 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - 
μία εφάπαξ έκθεσηΚατηγορία 3; H335 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα 
πτηνώνΚατηγορία 1; H410 

 

>= 0.25 - < 0.5 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
Οξικό οξύ 64-19-7 

200-580-7 
01-2119475328-30 

 

Εύφλεκτα υγράΚατηγορία 3; H226 
Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 

H314 
 

>= 0.5 - < 1 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 
231-765-0 

01-2119485845-22 
 

Οξειδωτικά υγράΚατηγορία 1; H271 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H332 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 0.25 - < 0.5 

Θειϊκό οξύ 7664-93-9 
231-639-5 

01-2119458838-20 
 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 0.1 - < 0.25 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
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Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 
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Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Κίνδυνος πυρκαγιάς 
Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. 
Η επιστροφή της φλόγας από μεγάλη απόσταση είναι δυνατή. 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες 
Οξειδωτικό. Το υλικό είναι οξειδωτικό που ενδεχομένως να 
αντιδράσει εύκολα με άλλα υλικά, ιδιαίτερα κατά τη θέρμανση. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πρέπει να φοράτε αυτόνομη 
αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης που να καλύπτει όλο το 
πρόσωπο<(>,<)> καθώς και προστατευτική στολή. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείστε ψέκασμα 

νερού. Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται 
ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα 
υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε όλες τις 
πηγές ανάφλεξης. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμείνετε 
από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη διαρροή απο 
εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και την επαφή με το 
δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις 
ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε κατάλληλη συσκευή 
προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Ο καθαρισμός 
πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βλέπε μέτρα 
προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
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Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
 

Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει 

χωρίς κίνδυνο. Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει 
κίνδυνος. Χυμένο ή εκχυλισμένο οξύ ή βάση δεν συλλέγεται ποτέ 
με πριονίδι, ροκανίδι ή όμοια υλικά. Απομονώστε το απόβλητο και 
μην επιτρέψετε να έρθει σε επαφή με ασύμβατα υλικά. Σε 
περίπτωση μικρών διαρροών περιορίστε τη διαρροή με άμμο ή 
βερμικουλίτη και αραιώστε το περιεχόμενο προϊόν τουλάχιστον 10 
φορές με νερό. Μεταφέρετε το σε ανοιχτό περιέκτη και στη 
συνέχεια τοποθετείστε το σε ασφαλές μέρος για εξουδετέρωση * / 
απόρριψη. Σε περίπτωση μεγάλων διαρροών περιορίστε τη 
διαρροή και εκκενώστε την περιοχή μέχρι να υποχωρήσει η 
αντίδραση. Στη συνέχεια συλλέξτε το για απόρριψη. Απαιτείτε η 
συγκατάθεση από την τοπική εταιρεία ύδρευσης ή από τις αρχές  
για την απόρριψη στην αποχέτευση. *ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ: μετά την 
αραίωση, εξουδετερώστε με  κατάλληλο αλκαλικό υλικό όπως  
όξινο ανθρακικό νάτριο. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Υποδείξεις για ασφαλή : Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
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χειρισμό το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Φυλάσσεται μακρυά από φωτιά, σπινθήρες 
και θερμές επιφάνειες. Λάβετε μέτρα προς αποφυγή 
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (οι οποίες μπορεί να αναφλέξουνε 
τους οργανικούς ατμούς). Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. 
Διατηρείται κρύο, σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Μακριά από 
οξειδωτικά μέσα. Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. 
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. Ενδεχομένως να συμβούν ριπές 
πίεσης λόγω παραγωγής αερίου σε περίπτωση που το δοχείο δεν 
εξαερίζεται επαρκώς. 

 
  Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 

Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20 °C  έως  30 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 
Μη κατάλληλο υλικό: Μαλοκός χάλυβας, Αργίλιο 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
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Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Οξικό οξύ 64-19-7 STEL 15 ppm 
37 mg/m3 

GR OEL 

  TWA 10 ppm 
25 mg/m3 

GR OEL 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 TWA 1 ppm 
1.4 mg/m3 

GR OEL 

  STEL 3 mg/m3 GR OEL 
Θειϊκό οξύ 7664-93-9 TWA 1 mg/m3 GR OEL 
  TWA (θωρακικό) 0.05 mg/m3 GR OEL 
Περαιτέρω 
πληροφορίες 

(7) Για την επιλογιι της κατάλληλης μεθόδου παρακολούθησης της έκθεσης 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενοι περιορισμοί και παρεμβολές 
από την παρουσία άλλων ενώσεων του θείου. 

 (8) Η ομίχλη ορίζεται ως το θωρακικό κλάσμα 

 
DNEL 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
Τιμή:  3 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1.4 mg/m3 
 

peracetic acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - συστεμικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
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Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.12  
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - συστεμικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.3 mg/m3 
 

 
PNEC 

peracetic acid : Γλυκό νερό 
Τιμή:  0.000224 mg/l 
 

  Ίζημα του γλυκού νερού 
Τιμή:  0.00018 mg/kg 
 

  Νερό 
Τιμή:  0.051 mg/l 
 

  Εδαφος 
Τιμή:  0.32 mg/kg 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
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εκτίναξης του υλικού. 
 

Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου  (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
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νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
  Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ 

Όψη :  υγρό υγρό 

Χρώμα :  Άχρωμο Άχρωμο 

Οσμή :  δηκτικό χαρακτηριστικό 

pH : 0.5 - 1.5, 100 % 1.4 

Σημείο ανάφλεξης : 77 °C κλειστό κύπελλο 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.13 - 1.17 
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Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

δημιουργείται ανάπτυξη πίεσης 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Θερμότητα, φλόγες και σπίθες. 
Άμεσες πηγές θερμότητας. 
Έκθεση στο ηλιακό φως. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
Μέταλλα 
Οργανικά υλικά 

 
Μαλοκός χάλυβας 
Αργίλιο 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
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ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  4 h Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 5 mg/l 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Οξικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 3,310 mg/kg 
 

   Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
LD50 Αρουραίος: 486 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Υπεροξικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 1.5 mg/l 
 

Συστατικά 
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Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Οξικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: 1,060 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί 

να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 
 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 
 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 
 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
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επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Οξικό οξύ 
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα): 1,000 
mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
96 h LC50: 0.8 mg/l 
 

   Θειϊκό οξύ 
96 h LC50: 22 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Οξικό οξύ 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): 39.6 mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
48 h EC50: 0.73 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Οξικό οξύ 
72 h EC50 Skeletonema costatum: 1,000 mg/l 
 

   Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
72 h EC50: 1.38 mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
72 h EC50: 0.7 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Οξικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Υπεροξικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Θειϊκό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
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12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 

έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 

έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
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εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3109 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ F, ΥΓΡΑ 

  (Peroxyacetic acid) 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.2 (8) 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3109 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Organic peroxide type F, liquid 

  (Peroxyacetic acid) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.2 (8) 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3109 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID 

  (Peroxyacetic acid) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.2 (8) 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 
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ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 
Αριθμός αδείας : AUTHORIZATION NUMBER (NDO) - 7726/2005 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Οργανικά υπεροξείδια F, H242 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία 
εφάπαξ έκθεση 3, H335 

Μέθοδος υπολογισμού 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 1, H410 Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 
H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη; ισχυρό οξειδωτικό. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
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σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 
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Κατάποση Οξικό οξύ 
 

64-19-7 
 

200-580-7 
 

Εισπνοή Οξικό οξύ 
 

64-19-7 
 

200-580-7 
 

Δέρμα Οξικό οξύ 
 

64-19-7 
 

200-580-7 
 

Μάτια Οξικό οξύ 
 

64-19-7 
 

200-580-7 
 

υδατικό περιβάλλον Υπεροξικό οξύ 
 

79-21-0 
 

201-186-8 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Οξικό οξύ 2.079 kPa   60.06 g/mol 

Υπεροξικό οξύ 0.217 Pa   76.0 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-oxysan CM 
 

Κωδικός προΐόντος : 100785E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Απολλυμαντικό 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: 0.5 % 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
 

Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 21.09.2017 

Έκδοση : 5.3 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οξειδωτικά υγρά, Κατηγορία 3  H272 
Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
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Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση, 
Κατηγορία 3, Αναπνευστικό σύστημα 

 H335 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 1  H410 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
   
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

  

 

 

 

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; 

οξειδωτικό. 
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 

αναπνευστικής οδού. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, 

σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

P221 Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην 
αναμειχθεί με καύσιμα. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Οξικό οξύ 
Θειϊκό οξύ 
Υπεροξικό οξύ 
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Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα. 
 

 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  

 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Οξικό οξύ 64-19-7 
200-580-7 

01-2119475328-30 
 

Nota B Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 3; 
H226 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 50 - < 90 

Θειϊκό οξύ 7664-93-9 
231-639-5 

01-2119458838-20 
 

Nota B Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Α; H314 

 

>= 10 - < 15 

Υπεροξικό οξύ 79-21-0 
201-186-8 

 

Εύφλεκτα υγρά Κατηγορία 3; H226 
Οργανικά υπεροξείδια Τύπος D; H242 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H312 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - 
μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3; H335 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 

Κατηγορία 1; H410 
 

>= 2.5 - < 5 

Οκτανικό οξύ 124-07-2 
204-677-5 

01-2119552491-41 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 
Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1C; 

H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 

H318 
 

>= 2.5 - < 3 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 
231-765-0 

01-2119485845-22 
 

Nota B Οξειδωτικά υγρά Κατηγορία 1; 
H271 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 1 - < 2.5 

Υπεροξυοκτανικό οξύ 33734-57-5 
 

Πυροφορικά υγρά Κατηγορία 1; H250 
Οργανικά υπεροξείδια Τύπος F; H242 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Β; 
H314 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 
H318 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 

>= 0.25 - < 0.5 
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περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

 
Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 

EK-Αριθ. 
Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Υπεροξικό οξύ 79-21-0 
201-186-8 

 

Εύφλεκτα υγράΚατηγορία 3; H226 
Οργανικά υπεροξείδιαΤύπος D; H242 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H332 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; H312 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλονΚατηγορία 1; H400 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - 
μία εφάπαξ έκθεσηΚατηγορία 3; H335 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα 
πτηνώνΚατηγορία 1; H410 

 

< 0.1 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
Οξικό οξύ 64-19-7 

200-580-7 
01-2119475328-30 

 

Εύφλεκτα υγράΚατηγορία 3; H226 
Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 

H314 
 

>= 0.25 - < 0.5 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 
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εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
Σε περίπτωση εισπνοής : Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 

 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Κίνδυνος πυρκαγιάς 
Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. 
Η επιστροφή της φλόγας από μεγάλη απόσταση είναι δυνατή. 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες 
Οξειδωτής. Επαφή με άλλο υλικό μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά. 
Οξειδωτικό. Το υλικό είναι οξειδωτικό που ενδεχομένως να 
αντιδράσει εύκολα με άλλα υλικά, ιδιαίτερα κατά τη θέρμανση. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πρέπει να φοράτε αυτόνομη 
αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης που να καλύπτει όλο το 
πρόσωπο<(>,<)> καθώς και προστατευτική στολή. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείστε ψέκασμα 

νερού. Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται 
ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα 
υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

   Τα υλικά μπορούν να αρχίσουν αυθόρμητη καύση του χαρτιού, 
του ξύλου, του υφάσματος, και άλλων οργανικών υλικών. Η 
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ανάφλεξη μπορεί να είναι γρήγορη, αλλά μπορεί να καθυστερήσει 
για αρκετές ώρες. Η γρήγορη έκλυση οξυγόνου από την 
αποσύνθεση μπορεί να αυξήσει την ένταση της φωτιάς. Ο 
ιματισμός μπορεί να αναφλεγεί με την επαφή. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε όλες τις 
πηγές ανάφλεξης. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμείνετε 
από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη διαρροή απο 
εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και την επαφή με το 
δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις 
ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε κατάλληλη συσκευή 
προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Ο καθαρισμός 
πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βλέπε μέτρα 
προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
 

Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει 

χωρίς κίνδυνο. Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει 
κίνδυνος. Χυμένο ή εκχυλισμένο οξύ ή βάση δεν συλλέγεται ποτέ 
με πριονίδι, ροκανίδι ή όμοια υλικά. Απομονώστε το απόβλητο και 
μην επιτρέψετε να έρθει σε επαφή με ασύμβατα υλικά. Σε 
περίπτωση μικρών διαρροών περιορίστε τη διαρροή με άμμο ή 
βερμικουλίτη και αραιώστε το περιεχόμενο προϊόν τουλάχιστον 10 
φορές με νερό. Μεταφέρετε το σε ανοιχτό περιέκτη και στη 
συνέχεια τοποθετείστε το σε ασφαλές μέρος για εξουδετέρωση * / 
απόρριψη. Σε περίπτωση μεγάλων διαρροών περιορίστε τη 
διαρροή και εκκενώστε την περιοχή μέχρι να υποχωρήσει η 
αντίδραση. Στη συνέχεια συλλέξτε το για απόρριψη. Απαιτείτε η 
συγκατάθεση από την τοπική εταιρεία ύδρευσης ή από τις αρχές  
για την απόρριψη στην αποχέτευση. *ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ: μετά την 
αραίωση, εξουδετερώστε με  κατάλληλο αλκαλικό υλικό όπως  
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όξινο ανθρακικό νάτριο. 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Φυλάσσεται μακρυά από φωτιά, σπινθήρες 
και θερμές επιφάνειες. Λάβετε μέτρα προς αποφυγή 
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (οι οποίες μπορεί να αναφλέξουνε 
τους οργανικούς ατμούς). Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Για προσωπική ενδυμασία 
προστασίας βλέπε παράγραφο 8. 

 
Μέτρα υγιεινής : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον 

χειρισμό του προΐόντος. 
 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. 
Διατηρείται κρύο, σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Μακριά από 
οξειδωτικά μέσα. Μακριά από αναγωγικά μέσα. Μακριά από 
ισχυρά βάσεις. Μακριά από καύσιμες ουσίες. Μακριά από παιδιά. 
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. Ενδεχομένως να συμβούν ριπές 
πίεσης λόγω παραγωγής αερίου σε περίπτωση που το δοχείο δεν 
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εξαερίζεται επαρκώς. 
 

  Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Σκουπίστε τη χυμένη 
ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  25 °C 

 
Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 

Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Οξικό οξύ 64-19-7 STEL 15 ppm 
37 mg/m3 

GR OEL 

  TWA 10 ppm 
25 mg/m3 

GR OEL 

Θειϊκό οξύ 7664-93-9 TWA 1 mg/m3 GR OEL 
  TWA (θωρακικό) 0.05 mg/m3 GR OEL 
Περαιτέρω 
πληροφορίες 

(7) Για την επιλογιι της κατάλληλης μεθόδου παρακολούθησης της έκθεσης 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενοι περιορισμοί και παρεμβολές 
από την παρουσία άλλων ενώσεων του θείου. 

 (8) Η ομίχλη ορίζεται ως το θωρακικό κλάσμα 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 TWA 1 ppm 
1.4 mg/m3 

GR OEL 

  STEL 3 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

peracetic acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - συστεμικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
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Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Επαφή με το δέρμα 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.12  
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - συστεμικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  0.3 mg/m3 
 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
Τιμή:  3 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1.4 mg/m3 
 

 
PNEC 

peracetic acid : Γλυκό νερό 
Τιμή:  0.000224 mg/l 
 

  Ίζημα του γλυκού νερού 
Τιμή:  0.00018 mg/kg 
 

  Νερό 
Τιμή:  0.051 mg/l 
 

  Εδαφος 
Τιμή:  0.32 mg/kg 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
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Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον 

έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 
Μέτρα υγιεινής : Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον 

χειρισμό του προΐόντος. 
 
Προστασία των ματιών / του : Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 
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προσώπου  (EN 166) 
 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
  Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ 

Όψη :  υγρό υγρό 

Χρώμα :  Άχρωμο Άχρωμο 

Οσμή :  δηκτικό χαρακτηριστικό 

pH : 0.5 - 1.0, 100 % 2.1 

Σημείο ανάφλεξης : 63 °C κλειστό κύπελλο 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.12 - 1.14 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  
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Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Η μόλυνση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αύξηση της πίεσης - κλειστά δοχεία μπορεί να 
διαρρηγούν. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Θερμότητα, φλόγες και σπίθες. 
Άμεσες πηγές θερμότητας. 
Έκθεση στο ηλιακό φως. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
Μέταλλα 
Οργανικά υλικά 

 
Αργίλιο 
Μαλοκός χάλυβας 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
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ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  4 h Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 5 mg/l 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο.   

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Οξικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 3,310 mg/kg 
 

   Οκτανικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 2,000 mg/kg 
 

   Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
LD50 Αρουραίος: 486 mg/kg 
 

   Υπεροξυοκτανικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 2,000 mg/kg 
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Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Υπεροξικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 1.5 mg/l 
 

   Οκτανικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 4.6 mg/l 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Οξικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: 1,060 mg/kg 
 

   Οκτανικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: 5,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί 

να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
  Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μάτια : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 
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Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επαφή με τα μάτια : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
 
Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
 
Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 
Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Οξικό οξύ 
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα): 1,000 
mg/l 
 

   Θειϊκό οξύ 
96 h LC50: 22 mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
96 h LC50: 0.8 mg/l 
 

   Οκτανικό οξύ 
96 h LC50 Ψάρια: 22 mg/l 
 

   Υπεροξυοκτανικό οξύ 
96 h LC50 Ψάρια: 0.15 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Οξικό οξύ 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): 39.6 mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
48 h EC50: 0.73 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Οξικό οξύ 
72 h EC50 Skeletonema costatum: 1,000 mg/l 
 

   Υπεροξικό οξύ 
72 h EC50: 0.7 mg/l 
 

   Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
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72 h EC50: 1.38 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Οξικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Θειϊκό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Υπεροξικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Οκτανικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Υπεροξυοκτανικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
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Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 
έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Προϊόν :  Το αραιωμένο προϊόν μπορεί να απορριφθεί στο σύστημα 

αποχέτευσης. 
 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και 
ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3098 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο. 

  (Peroxyacetic acid, Θειϊκό οξύ) 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.1 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3098 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s. 

  (Peroxyacetic acid, Sulphuric acid) 
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14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.1 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Yes 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3098 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

  (Peroxyacetic acid, Sulphuric acid) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.1 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Yes 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : AUTHORIZATION NUMBER (NDO) - 44058/11 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Οξειδωτικά υγρά 3, H272 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία 
εφάπαξ έκθεση 3, H335 

Μέθοδος υπολογισμού 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 1, H410 Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
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H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 
H250 Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα. 
H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη; ισχυρό οξειδωτικό. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Οξικό οξύ 
 

64-19-7 
 

200-580-7 
 

Εισπνοή Οξικό οξύ 
 

64-19-7 
 

200-580-7 
 

Δέρμα Οξικό οξύ 
 

64-19-7 
 

200-580-7 
 

Μάτια Οξικό οξύ 
 

64-19-7 
 

200-580-7 
 

υδατικό περιβάλλον Υπεροξικό οξύ 
 

79-21-0 
 

201-186-8 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Οξικό οξύ 2.079 kPa   60.06 g/mol 

Υπεροξικό οξύ 0.217 Pa   76.0 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
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Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 

παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : HOROLITH EXTRA 
 

Κωδικός προΐόντος : 116059E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: 1.5 % 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 14.09.2017 

Έκδοση : 2.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 3  H331 
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Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 
 

   

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. 
 

Συμπληρωματικές Δηλώσεις 
Κινδύνου 

: EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ 

σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Νιτρικό οξύ 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
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Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  

 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Νιτρικό οξύ 7697-37-2 
231-714-2 

01-2119487297-23 
 

Nota B Οξειδωτικά υγρά Κατηγορία 2; 
H272 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3; H331 
Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 

H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 

H318 
 

>= 30 - < 50 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 

231-633-2 
01-2119485924-24 

 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Β; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 
H290 

 

>= 0.5 - < 1 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

 
Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 

EK-Αριθ. 
Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Νιτρικό οξύ 7697-37-2 
231-714-2 

01-2119487297-23 
 

Οξειδωτικά υγράΚατηγορία 2; H272 
Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 3; H331 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβηΚατηγορία 1; 
H318 

 

>= 0.5 - < 1 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
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ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. Καλέστε 

αμέσως έναν γιατρό. 
 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
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Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
 

Συμβουλές για άτομα που : Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
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προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
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οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. 

 
  Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 

Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20 °C  έως  40 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Νιτρικό οξύ 7697-37-2 STEL 1 ppm 
2.6 mg/m3 

GR OEL 

Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 TWA 1 mg/m3 GR OEL 
  STEL 3 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

nitric acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
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Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
Τιμή:  2.6 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1.3 mg/m3 
 

phosphoric acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  2 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.73 mg/m3 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
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Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Όταν δε μπορούν να αποφευχθούν ή επαρκώς να περιοριστούν οι 
κίνδυνοι για το αναπνευστικό είτε με τεχνικά μέσα συλλογικής 
προστασίας είτε με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της 
εργασίας, εξετάστε τη χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού 
προστασίας του αναπνευστικού που πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ 
(89/656/EEC, 89/686/EEC), ή ισοδύναμου εξοπλισμού, με τύπο 
φίλτρου:B 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου  (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
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μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
  Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ 

Όψη :  υγρό υγρό 

Χρώμα :  Άχρωμο Άχρωμο 

Οσμή :  δηκτικό όχι χαρακτηριστική 

pH : 0.9 - 1.1, 100 % 1.2 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.291 - 1.297 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

HOROLITH EXTRA 

 

116059E 11 / 18  

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 
Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
Οργανικά υλικά 

 
Αργίλιο 
Μαλοκός χάλυβας 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  4 h Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : 5.66 mg/l 

Οξεία τοξικότητα διά του :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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δέρματος 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 2,600 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Νιτρικό οξύ 
4 h LC50 : 2.65 mg/l 
 

   Φωσφορικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 0.962 mg/l 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: 2,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό 

της μύτης, του λαιμού και του πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
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υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 
 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 
 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 
 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Νιτρικό οξύ 
96 h LC50: 72 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Φωσφορικό οξύ 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): > 100 mg/l 
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Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Φωσφορικό οξύ 
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια): > 100 
mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Νιτρικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Φωσφορικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 

δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
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αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 

δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2031 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2031 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Nitric acid 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για : None 
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τον χρήστη 
 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2031 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: NITRIC ACID 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

Οξεία τοξικότητα 3, H331 Μέθοδος υπολογισμού 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Μέθοδος υπολογισμού 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; οξειδωτικό. 
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
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Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
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Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-
ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Νιτρικό οξύ 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Εισπνοή Νιτρικό οξύ 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Δέρμα Νιτρικό οξύ 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Μάτια Νιτρικό οξύ 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Νιτρικό οξύ 56 hPa 1,000 g/l  63.01 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
 

 
 



 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 75 

 

105551E 1 / 15  

 

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-ultrasil 75 
 

Κωδικός προΐόντος : 105551E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 11.02.2016 

Έκδοση : 2.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 75 

 

105551E 2 / 15  

 
Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
 
C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  R35 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Νιτρικό οξύ 
Φωσφορικό οξύ 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

Συγκέντρωση: 
[%] 
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Αριθμ. REACH 1272/2008) 

Νιτρικό οξύ 7697-37-2 
231-714-2 

01-2119487297-23 
 

C-O; R35-R08 
 

Nota B Οξειδωτικά υγρά 
Κατηγορία 3; H272 

Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Α; H314 

 

>= 25 - < 30 

Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 
231-633-2 

01-2119485924-24 
 

C; R34 
 

Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Β; H314 

Διαβρωτικά μετάλλων 
Κατηγορία 1; H290 

 

>= 20 - < 25 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
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Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 75 

 

105551E 5 / 15  

Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. 
Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : -25 °C  έως  40 °C 

 
Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι, Πλαστικό υλικό, 

συμπεριλαμβανομένου τεταμένου πλαστικού υλικού 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Νιτρικό οξύ 7697-37-2 STEL 1 ppm 
2.6 mg/m3 

GR OEL 

Φωσφορικό οξύ 7664-38-2 TWA 1 mg/m3 GR OEL 
  STEL 3 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

nitric acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
Τιμή:  2.6 mg/m3 
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  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1.3 mg/m3 
 

phosphoric acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα 
Τιμή:  2 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  0.73 mg/m3 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των Μ.Α.Π. σχετικά με το 
κατάλληλο πάχος των γαντιών (το οποίο εξαρτάται από τον τύπο 
των γαντιών και τη σκοπούμενη χρήση). 
 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 
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Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  ελαφρό 

pH : 0.8 - 1.2, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.36 - 1.38 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
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Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Βάσεις 
Μέταλλα 
Οργανικά υλικά 
Αργίλιο 
Μαλοκός χάλυβας 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: > 2,600 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Φωσφορικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος: 0.962 mg/l 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Φωσφορικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: > 2,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 75 

 

105551E 10 / 15  

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Νιτρικό οξύ 
96 h LC50: 72 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Φωσφορικό οξύ 
48 h EC50 Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): > 100 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Φωσφορικό οξύ 
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια): > 100 
mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Νιτρικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Φωσφορικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200114* - οξέα 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3264 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΟΞΙΝΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. 

  (Νιτρικό οξύ, Φωσφορικό οξύ) 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για : Κανένα 
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τον χρήστη 
 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3264 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. 

  (Νιτρικό οξύ, Φωσφορικό οξύ) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3264 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 

  (Νιτρικό οξύ, Φωσφορικό οξύ) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 1327/0/1993 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R08 Η επαφή με εύφλεκτο υλικό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.  
R34 Προκαλεί εγκαύματα.  
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.  
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Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; οξειδωτικό. 
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
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δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Νιτρικό οξύ 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Εισπνοή Νιτρικό οξύ 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Δέρμα Νιτρικό οξύ 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

Μάτια Νιτρικό οξύ 
 

7697-37-2 
 

231-714-2 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

Νιτρικό οξύ 56 hPa 1,000 g/l  63.01 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
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Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 

(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-oxonia 
 

Κωδικός προΐόντος : 106960E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Βιοκτόνα 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-
ανοιχτών κυκλωμάτων 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 08.12.2017 

Έκδοση : 2.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4  H302 
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Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

 

   

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 
231-765-0 

01-2119485845-22 
 

Nota B Οξειδωτικά υγρά Κατηγορία 1; 
H271 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H332 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

 

>= 30 - < 35 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
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έναν γιατρό. 
 

Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 

εμφανισθούν συμπτώματα. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 

 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
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Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν διατηρείται πάνω σε ξύλινες παλέττες. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
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κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20 °C  έως  30 °C 
 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-
ανοιχτών κυκλωμάτων 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου 

7722-84-1 TWA 1 ppm 
1.4 mg/m3 

GR OEL 

  STEL 3 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
Τιμή:  3 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1.4 mg/m3 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN : Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 
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374) 
 

Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  Άχρωμο 

Οσμή :  δηκτικό 

pH : 3.0 - 3.5, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.12 - 1.14 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
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Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Η μόλυνση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αύξηση της πίεσης - κλειστά δοχεία μπορεί να 
διαρρηγούν. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Μέταλλα 
Οργανικά υλικά 
Βάσεις 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του :  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : 1,568 mg/kg  
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στόματος 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  4 h Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 20 mg/l 
Ατμόσφαιρα δοκιμής: ατμός 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
LD50 Αρουραίος: 486 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Κατάποση : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
 

Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
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Κατάποση : Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
72 h EC50: 1.38 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Υπεροξείδιο του υδρογόνου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
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Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2014 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.1 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  
 
Not permitted for transport 
 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2014 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 5.1 (8) 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
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14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : AUTHORIZATION NUMBER (NDO) - 63556/2005 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Οξεία τοξικότητα 4, H302 Μέθοδος υπολογισμού 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη; ισχυρό οξειδωτικό. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
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Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης 

 

Σχέδιο έκθεσης: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού κλειστών 
κυκλωμάτων  (CIP) 

Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 10 kg 

Τύπος Μονάδας : Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
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Επεξεργασίας Λυμάτων 
 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 

Διάρκεια έκθεσης : 480 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Όχι 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Σχέδιο έκθεσης: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-ανοιχτών 
κυκλωμάτων 

Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά : 10 kg 
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εγκατάσταση 

Τύπος Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

: Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα 
έκθεσης 

Διάρκεια έκθεσης : 480 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Όχι 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-ultrasil 115 
 

Κωδικός προΐόντος : 114602E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 03.04.2018 

Έκδοση : 1.4 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
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2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

 

   

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την 
επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Υδροξείδιο του κάλιου 
υδροξείδιο του νάτριου 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Υδροξείδιο του κάλιου 1310-58-3 
215-181-3 

01-2119487136-33 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 

H314 
Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 

H290 
 

>= 10 - < 20 

Μετά νατρίου άλας 
αιθύλενοδιάμινο 

τετραοξεικού οξέως 

64-02-8 
200-573-9 

01-2119486762-27 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 

H318 
 

>= 5 - < 10 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
υδροξείδιο του νάτριου 1310-73-2 

215-185-5 
Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 

H314 
>= 0.25 - < 0.5 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 115 

 

114602E 3 / 14  

01-2119457892-27 
 

Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 
H290 

 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, δώστε του να 
πιει 2 ποτήρια νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
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Οξείδια του φωσφόρου 
 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
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κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
  Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Σκουπίστε τη χυμένη 

ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : -10 °C  έως  40 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 
Μη κατάλληλο υλικό: Μαλοκός χάλυβας, Αργίλιο 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

Υδροξείδιο του 
κάλιου 

1310-58-3 TWA 2 mg/m3 GR OEL 

  STEL 2 mg/m3 GR OEL 
υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 TWA 2 mg/m3 GR OEL 

  STEL 2 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

υδροξείδιο του καλίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

Υδροξείδιο του νατρίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 115 

 

114602E 6 / 14  

 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: κατάλληλα 
προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτική 
ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων υποδημάτων 
ασφαλείας 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
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Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό καφέ 

Οσμή :  ελαφρό 

pH : 13.0 - 14.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.33 - 1.36 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
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Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 

 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Μέταλλα 

 
Μαλοκός χάλυβας 
Αργίλιο 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : 1,975 mg/kg  

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Υδροξείδιο του κάλιου 
LD50 Αρουραίος: 333 mg/kg 
 

   Μετά νατρίου άλας αιθύλενοδιάμινο τετραοξεικού οξέως 
LD50 Αρουραίος: 1,700 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 
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Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Μετά νατρίου άλας αιθύλενοδιάμινο τετραοξεικού οξέως 
96 h LC50 Ψάρια: 121 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  υδροξείδιο του νάτριου 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Υδροξείδιο του κάλιου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Μετά νατρίου άλας αιθύλενοδιάμινο τετραοξεικού οξέως 
Αποτέλεσμα: Δυσαποδόμητο 
 

  υδροξείδιο του νάτριου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
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συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΒΑΣΙΚΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. 

  (Yδροξείδιο του καλίου, Υδροξείδιο του νατρίου) 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. 

  (Potassium hydroxide, sodium hydroxide) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 
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Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 

  (Potassium hydroxide, sodium hydroxide) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: τουλάχιστον 5 % αλλά κάτω του 15 %: EDTA (αιθυλενο-διαμινο-
τετραοξικό οξύ) και τα άλατά του 
κάτω του 5 %: Φωσφονικές ενώσεις, Ανιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Μέθοδος υπολογισμού 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Μέθοδος υπολογισμού 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
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Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο 
χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος 
περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως 
ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης 

 

Σχέδιο έκθεσης: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού κλειστών 
κυκλωμάτων  (CIP) 

Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 
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Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 50 kg 

Τύπος Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

: Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 

Διάρκεια έκθεσης : 480 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Όχι 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : MIP SMXL 
 

Κωδικός προΐόντος : 116299E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-
ανοιχτών κυκλωμάτων 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 22.09.2015 

Έκδοση : 1.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
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Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
 
C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  R35 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
υδροξείδιο του νάτριου 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 
215-185-5 

C; R35 
 

Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Α; H314 

>= 10 - < 20 
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01-2119457892-27 
 

Διαβρωτικά μετάλλων 
Κατηγορία 1; H290 

 

Μετά νατρίου άλας 
αιθύλενοδιάμινο 

τετραοξεικού οξέως 

64-02-8 
200-573-9 

01-2119486762-27 
 

Xn; R22-R41 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; 
H302 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
Κατηγορία 1; H318 

 

>= 5 - < 10 

Μετά νατρίου άλας 
νιτριλοτριοξικού 

οξέως 

5064-31-3 
225-768-6 

01-2119519239-36 
 

Xi-Xn; R40-
R22-R36 

 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; 
H302 

Ερεθισμός των οφθαλμών 
Κατηγορία 2; H319 

Καρκινογένεση Κατηγορία 2; 
H351 

 

>= 0.5 - < 1 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε 

ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

MIP SMXL 

 

116299E 4 / 14  

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

MIP SMXL 

 

116299E 5 / 14  

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  40 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-
ανοιχτών κυκλωμάτων 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 TWA 2 mg/m3 GR OEL 

  STEL 2 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

Υδροξείδιο του νατρίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
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Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των Μ.Α.Π. σχετικά με το 
κατάλληλο πάχος των γαντιών (το οποίο εξαρτάται από τον τύπο 
των γαντιών και τη σκοπούμενη χρήση). 
 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
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9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  αδιαφανές, ανοικτό καφέ 

Οσμή :  άοσμο 

pH : 13.0 - 14.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.22 - 1.27 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
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Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Μέταλλα 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Μετά νατρίου άλας αιθύλενοδιάμινο τετραοξεικού οξέως 
LD50 Αρουραίος: 1,700 mg/kg 
 

   Μετά νατρίου άλας νιτριλοτριοξικού οξέως 
LD50 Αρουραίος: 2,220 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
  Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Μετά νατρίου άλας αιθύλενοδιάμινο τετραοξεικού οξέως 
96 h LC50 Ψάρια: 121 mg/l 
 

   Μετά νατρίου άλας νιτριλοτριοξικού οξέως 
96 h LC50 Ψάρια: 114 mg/l 
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Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  υδροξείδιο του νάτριου 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : υδροξείδιο του νάτριου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Μετά νατρίου άλας αιθύλενοδιάμινο τετραοξεικού οξέως 
Αποτέλεσμα: Δυσαποδόμητο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα. 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
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πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 
 

Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200115* - αλκαλικά απόβλητα 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Sodium hydroxide solution 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: τουλάχιστον 5 % αλλά κάτω του 15 %: EDTA (αιθυλενο-διαμινο-
τετραοξικό οξύ) και τα άλατά του 
κάτω του 5 %: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, NTA 
(νιτριλοτριοξικό οξύ) και τα άλατά του 
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Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.  
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.  
R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R40 Περιορισμένες ενδείξεις για καρκινογένεση.  
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  
 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 
 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
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Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-
ΑΡΙΘ. 

Κατάποση υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Εισπνοή υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Δέρμα υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Μάτια υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

υδροξείδιο του νάτριου  1 g/ml  40 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
 

 
 
 

Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού 
ειμί-ανοιχτών κυκλωμάτων 
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Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-topax 686 
 

Κωδικός προΐόντος : 115856E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
με εξαερισμό 
Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
χωρίς εξαερισμό 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 08.09.2015 

Έκδοση : 1.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
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H ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται αποκλειστικά στο ακραίο pH του (σε συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία)., Η ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται σε τοξικολογική αξιολόγηση. 

 
Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
 
C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  R35 
H ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται αποκλειστικά στο 
ακραίο pH του (σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). 

 R31 

Η ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται σε τοξικολογική 
αξιολόγηση. 

  

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Συμπληρωματικές Δηλώσεις 
Κινδύνου 

: EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά 
αέρια. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Υδροξείδιο του κάλιου 
Yποχλωριώδες νάτριο 
Αλκυλαμινοξείδιο 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία απελευθερώνει αέριο χλώριο.  
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ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Yποχλωριώδες 
νάτριο 

7681-52-9 
231-668-3 

01-2119488154-34 
 

C-N; R31-R34-
R50 

 

Nota B Διάβρωση του 
δέρματος Κατηγορία 1Β; 

H314 
Οξεία τοξικότητα για το 

υδάτινο περιβάλλον 
Κατηγορία 1; H400 

 

>= 2.5 - < 5 

Αλκυλαμινοξείδιο 68955-55-5 
273-281-2 

 

Xn-Xi; R22-
R36-R38 

 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; 
H302 

Ερεθισμός του δέρματος 
Κατηγορία 2; H315 

Ερεθισμός των οφθαλμών 
Κατηγορία 2; H319 

 

>= 3 - < 5 

Υδροξείδιο του 
κάλιου 

1310-58-3 
215-181-3 

01-2119487136-33 
 

Xn-C; R22-R35 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; 
H302 

Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Α; H314 

Διαβρωτικά μετάλλων 
Κατηγορία 1; H290 

 

>= 2 - < 2.5 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε 

ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
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Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Η έκθεση στα προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές βλάβες στην υγεία. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 
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6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία 
απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : -5 °C  έως  30 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία με 
εξαερισμό 
Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
χωρίς εξαερισμό 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Ορια επαγγελματικής έκθεσης 
 
 

CAS-Αριθ. Συστατικά 
Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι 
ελέγχου 

Νέα έκδοση Βάση 

1310-58-3 Υδροξείδιο του 
κάλιου 

TWA 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

1310-73-2 υδροξείδιο του 
νάτριου 

TWA 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

 
DNEL 

υδροξείδιο του καλίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των Μ.Α.Π. σχετικά με το 
κατάλληλο πάχος των γαντιών (το οποίο εξαρτάται από τον τύπο 
των γαντιών και τη σκοπούμενη χρήση). 
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Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  Χλώριο 

pH : 12.5 - 13.5, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.11 - 1.13 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
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Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Οργανικά υλικά 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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δέρματος 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
LD50 Αρουραίος: 5,230 mg/kg 
 

   Αλκυλαμινοξείδιο 
LD50 Αρουραίος: 1,303 mg/kg 
 

   Υδροξείδιο του κάλιου 
LD50 Αρουραίος: 333 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
4 h LC50 Αρουραίος: > 5.25 mg/l 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
LD50 Κουνέλι: > 10,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
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Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Αλκυλαμινοξείδιο 
96 h LC50: 1.5 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
48 h EC50: 0.071 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Yποχλωριώδες νάτριο 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  Αλκυλαμινοξείδιο 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Υδροξείδιο του κάλιου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα. 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200115* - αλκαλικά απόβλητα 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΒΑΣΙΚΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. 

  (Yδροξείδιο του καλίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. 
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αποστολής ΟΗΕ 
  (Yδροξείδιο του καλίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 

  (Yδροξείδιο του καλίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Φωσφονικές ενώσεις, Μη ιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες, Λευκαντικοίπαράγοντες με βάση το 
χλώριο 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 13583/0/2009 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.  
R31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.  
R34 Προκαλεί εγκαύματα.  
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.  
R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R38 Ερεθίζει το δέρμα.  
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R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση Υδροξείδιο του κάλιου 
 

1310-58-3 
 

215-181-3 
 

Εισπνοή Yποχλωριώδες νάτριο 
 

7681-52-9 
 

231-668-3 
 

Δέρμα Υδροξείδιο του κάλιου 
 

1310-58-3 
 

215-181-3 
 

Μάτια Υδροξείδιο του κάλιου 
 

1310-58-3 
 

215-181-3 
 

υδατικό περιβάλλον Yποχλωριώδες νάτριο 
 

7681-52-9 
 

231-668-3 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 
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Υδροξείδιο του κάλιου  1,120 g/l  56.11 g/mol 

Yποχλωριώδες νάτριο 25 hPa 1,000 g/l   

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη 
διαδικασία με εξαερισμό 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
 

 
 
 

Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη 
διαδικασία χωρίς εξαερισμό 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
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Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-aquanta SC 
 

Κωδικός προΐόντος : 114307E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-
ανοιχτών κυκλωμάτων 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 02.07.2017 

Έκδοση : 1.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
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H ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται αποκλειστικά στο ακραίο pH του (σε συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
μεθανοσουλφονικό οξύ 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

μεθανοσουλφονικό οξύ 75-75-2 
200-898-6 

01-2119491166-34 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H312 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Β; 
H314 

 

>= 10 - < 20 

Κιτρικό οξύ 5949-29-1 Ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 2; >= 10 - < 20 
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201-069-1 
01-2119457026-42 

 

H319 
 

Alkylethoxy-propoxylates 120313-48-6 
 

Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; 
H315 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 
H318 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 
Κατηγορία 3; H412 

 

>= 0.5 - < 1 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 
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πυρκαγιάς 
 

Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 
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ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα 
προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : -10 °C  έως  40 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού ειμί-
ανοιχτών κυκλωμάτων 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας. 
 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 
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Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  διαφανές, ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  άοσμο 

pH : 0.5 - 1.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
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Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.06 - 1.1 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-aquanta SC 

 

114307E 8 / 14  

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  μεθανοσουλφονικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 649 mg/kg 
 

   Κιτρικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: 11,700 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  μεθανοσουλφονικό οξύ 
LD50 Κουνέλι: 1,000 mg/kg 
 

   Κιτρικό οξύ 
LD50 Αρουραίος: > 2,000 mg/kg 
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Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Κιτρικό οξύ 
96 h LC50 Ψάρια: > 100 mg/l 
 

   Alkylethoxy-propoxylates 
96 h LC50 Brachydanio rerio (ψάρι ζέμπρα): 0.55 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  μεθανοσουλφονικό οξύ 
48 h EC50 Daphnia (Δάφνια - Ψύλλος του νερού): 70 mg/l 
 

   Alkylethoxy-propoxylates 
48 h EC50: 55 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  Alkylethoxy-propoxylates 
72 h EC50: 0.5 mg/l 
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12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : μεθανοσουλφονικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Κιτρικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

  Alkylethoxy-propoxylates 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 
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Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2586 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΑΛΚΥΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΥΓΡΑ 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2586 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Alkylsulphonic acids, liquid 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 2586 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 
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ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 16374/0/2012 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
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IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση μεθανοσουλφονικό οξύ 
 

75-75-2 
 

200-898-6 
 

Εισπνοή μεθανοσουλφονικό οξύ 
 

75-75-2 
 

200-898-6 
 

Δέρμα μεθανοσουλφονικό οξύ 
 

75-75-2 
 

200-898-6 
 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-aquanta SC 

 

114307E 14 / 14  

Μάτια μεθανοσουλφονικό οξύ 
 

75-75-2 
 

200-898-6 
 

υδατικό περιβάλλον Alkylethoxy-propoxylates 
 

120313-48-6 
 

 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

μεθανοσουλφονικό οξύ 0.000756 hPa 1,000 g/l 0.00417  

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής  · Διαδικασία καθαρισμού 
ειμί-ανοιχτών κυκλωμάτων 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-riksol 
 

Κωδικός προΐόντος : 106339E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γενικής χρήσης. Χειρωνακτική διαδικασία 
 

Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 01.02.2018 

Έκδοση : 2.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
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Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Fatty alcohol ethoxylates    > 5EO 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Ισοτριδεκανόλη, 
αιθοξυλιωμένη 

69011-36-5 
500-241-6 

01-2119976362-32 
 

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4; H302 
Ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 2; 

H315 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Κατηγορία 1; 

H318 
 

>= 5 - < 10 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 
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εμφανισθούν συμπτώματα. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 

 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
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κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 
Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ 
εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. 
Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  50 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γενικής χρήσης. Χειρωνακτική διαδικασία 
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ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας. 
 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 
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Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  αρωματικό 

pH : 8.7 - 9.3, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.02 - 1.06 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
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Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Καμία γνωστή. 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg  

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 
LD50 Αρουραίος: 1,250 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 
LD50 : 2,150 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 
 LC50: 5.33 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
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Προϊόν 

Βιοαποδομησιμότητα :  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι 
βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
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μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Αερομεταφορά (IATA)  
 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

 
14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Μη επικίνδυνο υλικό 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Μη επικίνδυνο υλικό 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 
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ουσία ή το μείγμα 
σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: τουλάχιστον 5 % αλλά κάτω του 15 %: Μη ιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες 
κάτω του 5 %: Φωσφορικές ενώσεις 
Άλλα συστατικά: Αρωματικές ουσίες 
Συντηρητικά μέσα:  
glutaraldehyde 
Αλλεργιογόνα:  
δ-λεμονένιο 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 16026/0/2012 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
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από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης 

 

Σχέδιο έκθεσης: Καθαριστικό γενικής χρήσης. Χειρωνακτική διαδικασία 

Life Cycle Stage : Ευρεία χρήση από επαγγελματίες εργάτες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC8a Χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε εφαρμογές ευρείας 
διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 7.5 kg 

Τύπος Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

: Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 
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Κατηγορία επεξεργασίας : PROC10 Εφαρμογή με ρολό ή με πινέλο 

Διάρκεια έκθεσης : 480 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Όχι 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8a Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 
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Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò
Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC

Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 28.11.2011 Αναθεþρηση 24.03.2010

1 Στοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηò

· Όνοµα προϊόντος: CIPTON HD VC151
· Εφαρµογή προϊόντος:
Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης για Βιοµηχανίες Τροφίµων και
Ποτών.

· Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε.
· Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε., Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα.
Τηλ. 210 6385900

· Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης: Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων : 210 7793777 Τηλ.
Κέντρου ∆ηλητηριάσεων Κύπρου: 1401

· Email: msdsinfo-gr@Diversey.com

2 Προσδιορισìüò των κινδýνων

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ:
Το προϊόν ταξινοµήθηκε και επισηµάνθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες της
ΕΕ.

· Σύµβολο και προσδιορισµός κινδύνου του προϊόντος: C ∆ιαβρωτικό
· Συστατικά υπεύθυνα για την ταξινόµηση: Υδροξείδιο του νατρίου
· Φράσεις κινδύνου:
35       Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.

· Φράσεις ασφαλείας:
2        Μακριά από παιδιά.
26       Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο
         νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
28       Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό.
36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή
         προστασίας µατιών/προσώπου.
45       Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε
         αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

3 Σýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜ

· Χηµικός χαρακτηρισµός
· Περιγραφή:
Μίγµα σε νερό µη επικίνδυνων ουσιών και συστατικών που περιγράφονται πιο
κάτω.
Επικίνδυνα συστατικά:
  1310-73-2 υδροξείδιο του νατρίου                          15-30 %
            C; R 35
            EINECS: 215-185-5

    64-02-8 αιθυλενο διαµινο τετραοξικό τετρανάτριο           < 5 %
            Xn, Xi; R 22-41
            EINECS: 200-573-9

   140-01-2 διαιθυλενοτριαµινοπεντοξικό οξύ,
            πεντανάτριο άλας                                  < 5 %
            Xi; R 36
            EINECS: 205-391-3

111905-54-5 αλκοξυλιωµένη αλκοόλη                             < 5 %
            Xi, N; R 38-50
            EINECS: Polymer

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 2)
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Όνοµα προϊόντος: CIPTON HD VC151

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 1)

· Πρόσθετες πληροφορίες:
Το πλήρες κείµενο των σχετικών φράσεων κινδύνου δίνεται στην παράγραφο 16.

4 Πρþτεò βοÞθειεò

· Γενικές πληροφορίες: Αποµακρύνετε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα.
· Εισπνοή:
Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση για τη
µεταφορά.

· Επαφή µε το δέρµα:
Πλύνετε αµέσως και σχολαστικά µε νερό. Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα.

· Επαφή µε τα µάτια:
Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

· Κατάποση:
Αποµακρύνετε το προϊόν από το στόµα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα
και ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.

5 ΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜò

· Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης:
∆ιοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη ή εκτοξευτήρας νερού.
Καταπολεµήστε τις µεγαλύτερες πυρκαγιές µε εκτοξευτήρα νερού ή αφρό
ανθεκτικό στην αλκοόλη.

· Προστατευτικός εξοπλισµός: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.

6 ΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò Ýκλυσηò

· Προστασία του προσωπικού:
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας
µατιών/προσώπου.

· Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: ∆ιαλύετε το προϊόν µε άφθονο νερό.
· Μέθοδοι απόρριψης:
Χρησιµοποιείτε παράγοντα εξουδετέρωσης.
Απορροφήστε σε ξηρή άµµο ή άλλο παρόµοιο αδρανές υλικό.
Απορρίψτε το συγκεντρωµένο υλικό σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.

7 Χειρισìüò και αποθÞκευση

· Χειρισµός(δείτε και τις παραγράφους 8 and 15)
· Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισµό:
Ακολουθείστε τους κοινούς κανόνες για την εργασία µε χηµικά.

· Πληροφορίες για την προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές:
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.

· Αποθήκευση
· Απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης και τους περιέκτες:
Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.

· Αποθήκευση σε έναν κοινό χώρο αποθήκευσης:
Αποθήκευση σε κοινό χώρο αποθήκευσης µακριά από τρόφιµα.
Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 3)
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Όνοµα προϊόντος: CIPTON HD VC151

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 2)

· Άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύετε σε µέρος ξηρό, σκιερό και δροσερό. Να αποφεύγονται οι ακραίες
θερµοκρασίες (<4οC & >35oC).

8 ¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα

· Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό τεχνικών συστηµάτων:
∆εν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία. ∆είτε την παράγραφο 7.
Συστατικά µε οριακές τιµές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας:
1310-73-2 sodium hydroxide (15-30%)
WEL (Great Brittain): Short-term value: 2 mg/m³

· Πρόσθετες πληροφορίες:
Σαν βάση έχουν χρησιµοποιηθεί οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά τη σύνταξη του
δελτίου.

· Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Κρατείστε µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
Πλένετε τα χέρια σας κατά τα διαλείµµατα και στο τέλος της εργασίας.
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα.

· Προστασία του αναπνευστικού: Προσωπική προστασία δεν απαιτείται συνήθως.
· Προστασία των χεριών:
Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χηµικά παρασκευάσµατα από λάστιχο από
βουτύλιο ή νιτρίλιο (EN 374, category III). Σε συνεννόηση µε τον
κατασκευαστή των γαντιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί και διαφορετικός τύπος,
ίδιας ποιότητας.

· Προστασία των µατιών: Προστατευτικά γυαλιά που εφαρµόζουν σφιχτά.

9 ΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεò

· Γενικές πληροφορίες
· Μορφή: Υγρό
· Χρώµα:
Αδιαφανές
Καφέ

· Οσµή: Χαρακτηριστική
·                                    Τιµή/ Εύρος  Μονάδα  Μέθοδος
· Αλλαγή φάσης
· Σηµείο τήξης/ Περιοχή τήξης:       ∆εν έχει προσδιοριστεί
· Σηµείο ζέσης/ Περιοχή ζέσης:       ∆εν έχει προσδιοριστεί
· Σηµείο ανάφλεξης:                  ∆εν εφαρµόζεται.
· Αναφλεξιµότητα:                    Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.
· Κίνδυνοι έκρηξης:                  Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
· Πυκνότητα:     στους   20 ° C      1.37 g/cm³
· ∆ιαλυτότητα σε / Αναµιξιµότητα µε
· Νερό:                              Πλήρως αναµίξιµο
· pH:                                >12,5

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 4)
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Όνοµα προϊόντος: CIPTON HD VC151

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 3)

10 Σταθερüτητα και δραστικüτητα

· Θερµική διάσπαση/συνθήκες προς αποφυγή:
∆εν διασπάται αν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

· Επικίνδυνες αντιδράσεις: Αντιδρά µε οξέα.
· Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα
διάσπασης.

11 ΤοξικολογικÜ στοιχεßα

· Οξεία τοξικότητα:
· LD50 (από το στόµα):
Με βάση την τοξικολογική ταξινόµηση το LD50 (από το στόµα) υπολογίζεται να
είναι 200 - 2000 mg/kg.
Η τιµή αυτή δεν έχει πρακτική σηµασία λόγω της διαβρωτικής φύσης του
προϊόντος.

· Πρωτογενής ερεθιστικότητα:
· επαφή µε το δέρµα: Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.
· επαφή µε τα µάτια: Προκαλεί σοβαρή ή µόνιµη βλάβη.
· εισπνοή: Πολύ ερεθιστικό, µπορεί να προκαλέσει πνευµονικό οίδηµα.
· κατάποση:
Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.
Η κατάποση οδηγεί σε ισχυρή καυστική δράση στο στόµα και το λαιµό και σε
κίνδυνο διάτρησης του οισοφάγου και του στοµάχου.

· Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες:
Ταξινόµηση σύµφωνα µε την ΕΕ:
∆ιαβρωτικό

12 ΟικολογικÜ στοιχεßα

· Γενικές πληροφορίες:
Το προϊόν δεν πρέπει να προσεγγίζει το αποχετευτικό σύστηµα αδιάλυτο
ή µη εξουδετερωµένο.
Όταν χρησιµοποιείται για τη χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν αυτό
δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

· Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται
µε τα κριτήρια βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) Ν0
648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδοµένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή
βρίσκονται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται
σε αυτές κατόπιν άµεσου αιτήµατός τους ή κατόπιν αιτήµατος στον κατασκευαστή
του απορρυπαντικού.

13 ΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοò

· Προϊόν
· Σύσταση: Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
· Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων: 20 01 15*: αλκάλια
· Ακαθάριστοι περιέκτες

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 5)
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Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò
Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC

Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 28.11.2011 Αναθεþρηση 24.03.2010

Όνοµα προϊόντος: CIPTON HD VC151

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 4)

· Σύσταση: Η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
· Συνιστώµενο µέσο καθαρισµού: Νερό, µε κάποιον καθαριστικό παράγοντα αν είναι
απαραίτητο.

14 Στοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜ

· Επίγεια µεταφορά ADR/RID  (διασυνοριακή)
· ADR/RID Κλάση:            8 Corrosive substances.
· Αριθµός Kemler:           80
· Αριθµός UN:               1824
· Οµάδα συσκευασίας:        II
· Ετικέτα:                  8
· Ονοµασία ύλης:            1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
· Θαλάσσια µεταφορά IMDG:
· Κλάση IMDG:               8
· Αριθµός UN:               1824
· Ετικέτα:                  8
· Οµάδα συσκευασίας:        II
· Αριθµός EMS:              F-A,S-B
· Ρυπαντής θαλάσσης:        Όχι
· Ονοµασία ύλης:            SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
· Εναέρια µεταφορά ICAO-TI και IATA-DGR:
· Κλάση ICAO/IATA:          8
· Αριθµός UN/ID:            1824
· Ετικέτα:                  8
· Οµάδα συσκευασίας:        II
· Ονοµασία ύλης:            SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
· Μεταφορά/Πρόσθετες πληροφορίες:
Οι κανονισµοί µεταφοράς εµπεριέχουν ειδικές διατάξεις για συγκεκριµένες
κλάσεις επικίνδυνων αγαθών συσκευασµένων σε περιορισµένες ποσότητες.

15 Στοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειò

· Συστατικά σύµφωνα µε τον κανονισµό 648/2004/ΕΚ
Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, µη ιονικές
επιφανειοδραστικές ουσίες, EDTA και τα άλατά του,
φωσφονικές ενώσεις                                             < 5%
Benzisothiazolinone

16 ¢λλεò πληροφορßεò

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις µέχρι
σήµερα γνώσεις µας και την ισχύουσα νοµοθεσία. Εν τούτοις δεν αποτελεί
εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση
νοµικά δεσµευτικού συµβολαίου.

· Κείµενο των φράσεων κινδύνου των συστατικών που αναφέρονται στην
Παράγραφο 3:
22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.
36 Ερεθίζει τα µάτια.

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 6)
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Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò
Σýìφωνα ìε την 1907/2006/EC

Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 28.11.2011 Αναθεþρηση 24.03.2010

Όνοµα προϊόντος: CIPTON HD VC151

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 5)

38 Ερεθίζει το δέρµα.
41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.
50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.

· Τµήµα που εκδίδει φύλλα µε τα στοιχεία ασφάλειας των υλικών (MSDS):
Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs, Research
& Development - EMA region, Utrecht, The Netherlands

· Επικοινωνία:
Για πληροφορίες στις εταιρείες Diversey: Diversey Europe BV, Professional &
Regulatory Affairs, Research & Development - EMA region, Utrecht, The
Netherlands

· ∆ιεθνείς αναφορές:
· Κωδικός MSDS: MSDS6366
· Έκδοση: 2
· Ηµεροµηνία αναθεώρησης MSDS: 24.03.2010
· Κωδικός φόρµουλας: FM005070
· * Οι αναθεωρήσεις επισηµαίνονται µε έναν αστερίσκο (*) στο περιθώριο.



Σελßδα 1/5

Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò Προϊüντοò
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Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

1 Στοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηòΣτοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηòΣτοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηòΣτοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò επιχεßρησηò

· Όνοµα προϊόντος: DIVOS 124 VM5
· Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ:
010 2701812

· Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 010 3474201

2 Σýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜΣýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜΣýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜΣýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜ

· Χηµικός χαρακτηρισµός
· Περιγραφή:
∆ιάλυµα σε νερό των ουσιών που περιγράφονται πιο κάτω και άλλων συστατικών
που δεν ταξινοµούνται.

Επικίνδυνα συστατικά:
1310-58-3 υδροξείδιο του καλίου >= 30 %

C, R 22-35

64-02-8 αιθυλενοδιαµινοτετραοξεικό τετρανάτριο 5-15 %
Χn, R 22-36

· Συστατικά σύµφωνα µε την οδηγία 89/542/ΕΟΚ
EDTA 5-15 %
αµφοτερικά τασιενεργά, νιτριλοτριοξεικό οξύ <5 %

3 Προσδιορισìüò των κινδýνωνΠροσδιορισìüò των κινδýνωνΠροσδιορισìüò των κινδýνωνΠροσδιορισìüò των κινδýνων

· Ταξινόµηση: C ∆ιαβρωτικό
· Φράσεις κινδύνου:
R 22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης
R 35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.

· Σύστηµα ταξινόµησης
Η ταξινόµηση έγινε σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της ΕΕ για τις
επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσµατα.

4 Πρþτεò βοÞθειεòΠρþτεò βοÞθειεòΠρþτεò βοÞθειεòΠρþτεò βοÞθειεò

· Γενικές πληροφορίες:
Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα.
Συµπτώµατα δηλητηρίασης µπορεί να συµβούν ακόµα και µετά από αρκετές ώρες.
Γι’αυτό θα πρέπει να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες
µετά το συµβάν.

· Εισπνοή
Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση
για τη µεταφορά.

· Έπαφή µε το δέρµα
Ξεπλύνετε αµέσως το προϊόν από το δέρµα µε άφθονο νερό. Βγάλτε τα µολυσµένα
ρούχα.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα.

· Επαφή µε τα µάτια
Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά κρατώντας τα
βλέφαρα ανοικτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

· Κατάποση
Αποµακρύνετε το προϊόν από το στόµα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα
και ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση.

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 2)
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Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

Όνοµα προϊόντος: DIVOS 124 VM5

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 1)

5 ΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜòΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜòΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜòΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò πυρκαγιÜò

· Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
∆ιοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη ή εκτοξευτήρας νερού.
Καταπολεµήστε τις µεγαλύτερες πυρκαγιές µε εκτοξευτήρα νερού ή αφρό
ανθεκτικό στην αλκοόλη

· Προστατευτικός εξοπλισµός: ∆εν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισµός.

6 ΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò ÝκλυσηòΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò ÝκλυσηòΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò ÝκλυσηòΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò Ýκλυσηò

· Προστασία του προσωπικού:
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, γάντια και συσκευή προστασίας
µατιών/προσώπου.

· Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: ∆ιαλύετε το προϊόν µε άφθονο νερό.
· Μέθοδοι καθαρισµού:
Ακολουθήστε την εθνική νοµοθεσία. Απορροφήστε τις µεγάλες διαρροές µε
αδρανές υλικό (π.χ. άµµο, γη διατόµων, ξυλάλευρο) και συγκεντρώστε έπειτα το
υλικό σε κατάλληλους και επισηµασµένους περιέκτες για εναπόθεση σε
εγκεκριµένους χώρους.
Χρησιµοποιήστε εξουδετερωτικούς παράγοντες.

7 Χειρισìüò και αποθÞκευσηΧειρισìüò και αποθÞκευσηΧειρισìüò και αποθÞκευσηΧειρισìüò και αποθÞκευση

· Χειρισµός (δείτε και τις παραγράφους 8 και 15)
· Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισµό:
Ακολουθήστε τους κοινούς κανόνες για εργασία µε χηµικά παρασκευάσµατα.

· Πληροφορίες για την προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές:
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.

· Αποθήκευση
· Απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης και τους περιέκτες: Σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία.

· Αποθήκευση σε έναν κοινό χώρο αποθήκευσης: Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
· Άλλες πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποθήκευσης: Καµµία.

8 ¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ προστασßα

· Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό τεχνικών συστηµάτων:
∆εν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία. ∆είτε την παράγραφο 7.

Συστατικά µε οριακές τιµές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας
1310-58-3 υδροξείδιο του καλίου (>=30%)
OES: Short-term value: 2 mg/m3

· Πρόσθετες πληροφορίες:
Σαν βάση έχουν χρησιµοποιηθεί οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά την σύνταξη του
δελτίου.

· Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής
Κρατήστε το προϊόν µακριά από τρόφιµα και ποτά.
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 3)
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Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

Όνοµα προϊόντος: DIVOS 124 VM5

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 2)

Πλένετε τα χέρια σας κατά τα διαλείµµατα και στο τέλος της εργασίας.
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα.

· Αναπνευστική προστασία: Ατοµική προστασία δεν απαιτείται σε κανονικές
συνθήκες.

· Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια.
· Προστασία των µατιών: Γυαλιά ασφαλείας που εφαρµόζουν σφιχτά.

9 ΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεòΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεòΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεòΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεò

· Μορφή: Υγρό
· Χρώµα:
∆ιαυγές
Υποκίτρινο

· Οσµή: Χαρακτηριστική
· Τιµή/Περιοχή Μονάδες Μέθοδος
· Μεταβολή κατάστασης
· Σηµείο τήξης/Περιοχή τήξης: ∆εν έχει προσδιορισθεί
· Σηµείο ζέσης/Περιοχή ζέσης: ∆εν έχει προσδιορισθεί
· Σηµείο ανάφλεξης: ∆εν έχει εφαρµογή
· Αναφλεξιµότητα: Το προϊόν δεν αυταναφλέγεται.
· Κίνδυνοι έκρηξης: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
· Πυκνότητα στους 20 ° C 1.40 g/cm3

· ∆ιαλυτότητα/Αναµιξιµότητα µε
· Νερό: Πλήρως αναµίξιµο.
· pH: pH >12.5

10 Σταθερüτητα και δραστικüτηταΣταθερüτητα και δραστικüτηταΣταθερüτητα και δραστικüτηταΣταθερüτητα και δραστικüτητα

· Θερµική διάσπαση/συνθήκες προς αποφυγή:
∆εν διασπάται αν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

· Επικίνδυνες αντιδράσεις: Ισχυρά εξώθερµη αντίδραση µε τα οξέα.
· Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:Κανένα γνωστό.

11 ΤοξικολογικÜ στοιχεßαΤοξικολογικÜ στοιχεßαΤοξικολογικÜ στοιχεßαΤοξικολογικÜ στοιχεßα

· Οξεία τοξικότητα:
· Ερεθιστικότητα:
· στο δέρµα: Προκαλεί εγκαύµατα στο δέρµα και τις βλεννογόνους µεµβράνες.
· στα µάτια: Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.
· Ευαισθητοποίηση: ∆εν έχει γίνει γνωστή ευαισθητοποιητική επίδραση.
· Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες:
Ταξινόµηση σύµφωνα µε την ΕΕ:
Eπιβλαβές
∆ιαβρωτικό
Η κατάποση µπορεί να οδηγήσει σε ισχυρά εγκαύµατα στο στόµα και τον λάρυγγα
και σε κίνδυνο διάτρησης του στοµάχου και του οισοφάγου.

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 4)
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12 ΟικολογικÜ στοιχεßαΟικολογικÜ στοιχεßαΟικολογικÜ στοιχεßαΟικολογικÜ στοιχεßα

· Γενικές σηµειώσεις:
∆εν πρέπει να προσεγγίζει τα νερά των υπονόµων ή τα αποχετευτικά αυλάκια
αδιάλυτο ή µη εξουδετερωµένο.
Οι τασιενεργές ουσίες που χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι
βιοδιασπώµενες σε συµφωνία µε την Υπουργική Απόφαση 370/86.

13 ΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοòΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοòΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοòΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοò

· Προϊόν:
· Σύσταση
∆εν πρέπει να διατίθεται µαζί µε τα οικιακά απόβλητα. Μην αφήνετε το
αδιάλυτο προϊόν να προσεγγίζει το αποχετευτικό σύστηµα.

· Ακαθάριστοι περιέκτες:
· Σύσταση: Η διάθεση να γίνει σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
· Συνιστώµενο µέσο καθαρισµού: Νερό, µε κάποιον καθαριστικό παράγοντα αν είναι
απαραίτητο.

14 Στοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜ

· Επίγεια µεταφορά ADR/RID (διασυνοριακή)
ADR/RID-GGVS/E Κλάση: 8 ∆ιαβρωτικές ύλες.

· Αριθµός είδους/ Υποοµάδα:
42b

· UN-Αριθµός: 1814
· Ετικέττα: 8
· Ονοµασία ύλης (PSN): Υδροξείδιο του καλίου, διάλυµα
· Σχόλια:
Σύµφωνα µε την ADR/RID περιθώριο 2801a, συνδυασµένες συσκευασίες από µικρές
ποσότητες µπορούν να µεταφέρονται κατ’ εξαίρεση του ADR/RID.

15 Στοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειòΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειòΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειòΣτοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò διατÜξειò

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ:
Το προϊόν ταξινοµήθηκε και επισηµάνθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες της
ΕΕ.

· Σύµβολο και προσδιορισµός κινδύνου του προϊόντος: C ∆ιαβρωτικό
· Συστατικά υπεύθυνα για την ταξινόµηση: υδροξείδιο του καλίου
· Φράσεις κινδύνου:
22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.

· Φράσεις προφύλαξης:
2 Μακριά από παιδιά
26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο

νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό.
36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή

προστασίας µατιών/προσώπου.

(ΣυνÝχεια στη σελßδα 5)



Σελßδα 5/5

Äελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò ΠροϊüντοòÄελτßο ÄεδοìÝνων Ασφαλεßαò Προϊüντοò
Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚΣýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ

Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.08.2001 ΑναθεωρÞθηκε την 01.08.2001

Όνοµα προϊόντος: DIVOS 124 VM5

(ΣυνÝχεια απü τη σελßδα 4)

45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε
αµέσως ιατρική συµβουλη (δείξτε την ετικέττα αν είναι δυνατό).

16 ¢λλεò πληροφορßεò¢λλεò πληροφορßεò¢λλεò πληροφορßεò¢λλεò πληροφορßεò

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις µέχρι
σήµερα γνώσεις µας και την ισχύουσα νοµοθεσία. Εν τούτοις δεν αποτελεί
εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση
νοµικά δεσµευτικού συµβολαίου.

· ∆ιεθνείς αναφορές:
· MSDS code: MSDS2540
· Version: 1
· MSDS review date: 19.04.2001
· Formulation code: VM05-01
· Clearance code: DL10445
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-topax 32 
 

Κωδικός προΐόντος : 115869E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Προς αποκλειστική χρήση απόεπαγγελματίες. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
με εξαερισμό 
Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
χωρίς εξαερισμό 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα  
210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 08.05.2015 

Έκδοση : 1.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
 

Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
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C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  R35 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως 
όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το 
δέρμα με νερό/ στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
υδροξείδιο του νάτριου 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 
215-185-5 

01-2119457892-27 
 

C; R35 
 

Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Α; H314 

Διαβρωτικά μετάλλων 
Κατηγορία 1; H290 

 

>= 30 - < 50 

C8-10 68515-73-1 Xi; R38-R41 Ερεθισμός του δέρματος >= 3 - < 5 
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Πολυγλυκοσίδιο 500-220-1 
01-2119488530-36 

 

 Κατηγορία 2; H315 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

Κατηγορία 1; H318 
 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε 

ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
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Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
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Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  50 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία με 
εξαερισμό 
Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
χωρίς εξαερισμό 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Ορια επαγγελματικής έκθεσης 
 
 

CAS-Αριθ. Συστατικά 
Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι 
ελέγχου 

Νέα έκδοση Βάση 

1310-73-2 υδροξείδιο του 
νάτριου 

TWA 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

 
DNEL 

Υδροξείδιο του νατρίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
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8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό: 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Αδιαπέραστα γάντια 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  σκούρο καφέ 

Οσμή :  δηκτικό 

pH : 13.4 - 14.0, 100 % 
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Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.4 - 1.431 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-topax 32 

 

115869E 8 / 14  

Οξέα 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του :  C8-10 Πολυγλυκοσίδιο 

LD50 Αρουραίος: > 5,000 mg/kg 
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στόματος  

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  C8-10 Πολυγλυκοσίδιο 
LD50 Κουνέλι: > 2,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  υδροξείδιο του νάτριου 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα φύκια :  C8-10 Πολυγλυκοσίδιο 
72 h EC50: 18 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : υδροξείδιο του νάτριου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται. 
 

  C8-10 Πολυγλυκοσίδιο 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα. 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200115* - αλκαλικά απόβλητα 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  
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14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Sodium hydroxide solution 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Φωσφονικές ενώσεις, Ανιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 1330/1/1995 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
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ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.  
R38 Ερεθίζει το δέρμα.  
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  
 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Εισπνοή υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Δέρμα υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Μάτια υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
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Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

υδροξείδιο του νάτριου  100 g/ml  40 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη 
διαδικασία με εξαερισμό 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
 

 
 
 

Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό με την μέθοδο αφρισμού. Ημι-αυτόματη 
διαδικασία χωρίς εξαερισμό 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
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Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 

(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-ultrasil 112 
 

Κωδικός προΐόντος : 106472E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Καθαριστικό προϊόν 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Προς αποκλειστική χρήση απόεπαγγελματίες. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 21 0 687 3700 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 21 0 687 3700 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 22.04.2014 

Έκδοση : 1.0 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διάβρωση του δέρματος , Κατηγορία 1Α  H314 
 

Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
 
C; ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  R35 
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Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες. 
 

Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ 

προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως 
όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το 
δέρμα με νερό/ στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
υδροξείδιο του νάτριου 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Καμία γνωστή. 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΎΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008) 

Συγκέντρωση: 
[%] 

υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 
215-185-5 

01-2119457892-27 
 

C; R35 
 

Διάβρωση του 
δέρματοςΚατηγορία 1Α; H314 

 

>= 5 - < 10 

Κουμενοσουλφονικό 
νάτριο 

28348-53-0 
248-983-7 

01-2119489411-37 
 

Xi; R36 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των 
ματιώνΚατηγορία 2; H319 

 

>= 3 - < 5 
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Μετά νατρίου άλας 
άλκυλοβενζυλοσουλ

φονικoύ οξέως 

25155-30-0 
246-680-4 

 

Xn-Xi; R22-
R41-R37/38 

 

Οξεία τοξικότηταΚατηγορία 4; 
H302 

Ερεθισμός του 
δέρματοςΚατηγορία 2; H315 

Σοβαρή οφθαλμική 
βλάβηΚατηγορία 1; H318 

 

>= 2.5 - < 3 

 
Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε 

ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 
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Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Οξείδια του άνθρακος 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη εύφλεκτο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή : Απαγορεύεται η κατάποση. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
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χειρισμό αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή 
με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Πλένετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο 
εξαερισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά τη μεταχείριση. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  40 °C 

 
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Ορια επαγγελματικής έκθεσης 
 
 

CAS-Αριθ. Συστατικά 
Είδος τιμής 
(Είδος της 
εκθέσεως) 

Παράμετροι 
ελέγχου 

Νέα έκδοση Βάση 

1310-73-2 υδροξείδιο του 
νάτριου 

TWA 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

  STEL 2 mg/m3 

 
1999-05-13 GR OEL  

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά τη μεταχείριση. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-ultrasil 112 

 

106472E 6 / 13  

οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών (EN 
374) 

: Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό: 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Αδιαπέραστα γάντια 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών (EN 
143, 14387) 

: Αν η συγκέντρωση του διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές 
έκθεσης, πρέπει να φέρετε κατάλληλη συσκευή προστασίας του 
αναπνευστικού συστήματος. 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό καφέ 

Οσμή :  ελαφρό 

pH : 13.4 - 13.8, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ταχύτητα εξάτμισης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ανώτερο όριο έκρηξης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Κατώτερο όριο έκρηξης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Πίεση ατμών : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότης ατμών : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα : 1.12 - 1.16 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμική διάσπαση : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ιξώδες, κινητικό : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εκρηκτικές ιδιότητες : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 
10.1 Δραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Μέταλλα 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Οξείδια του άνθρακος 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Τοξικότητα 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Κουμενοσουλφονικό νάτριο 
LD50 αρουραίος: > 7,000 mg/kg 
 

   Μετά νατρίου άλας άλκυλοβενζυλοσουλφονικoύ οξέως 
LD50 αρουραίος: 1,086 mg/kg 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Κουμενοσουλφονικό νάτριο 
4 h LC50 αρουραίος: > 770 mg/l 
 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Κουμενοσουλφονικό νάτριο 
LD50 κουνέλι: > 2,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 

 
Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
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Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 

Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 
 

Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 
 

Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 
 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συστατικά 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Κουμενοσουλφονικό νάτριο 
96 h LC50 Ψάρια : > 450 mg/l 
 

   Μετά νατρίου άλας άλκυλοβενζυλοσουλφονικoύ οξέως 
96 h LC50: 3.2 mg/l 
 

Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  υδροξείδιο του νάτριου 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0,1% ή υψηλότερα. 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

δεν υπάρχουν στοιχεία 
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ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 
έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. 

 
Ευρωπαϊκός Κατάλογος 
Αποβλήτων 

:  200115* - αλκαλικά απόβλητα 

 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Sodium hydroxide solution 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου 
κατά τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1824 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου : 8 
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κατά τη μεταφορά 
14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

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

σύμφωνα με το Κανονισμό 
για τα Απορρυπαντικά ΕΚ 
648/2004 

: κάτω του 5 %: Φωσφονικές ενώσεις, Ανιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

 
Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
Αριθμός αδείας : REGISTRATION NUMBER (GSL) - 13307/0/2009 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων R 
 
R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.  
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.  
R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.  
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  
 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
 
 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1.000.000 = 1 εκατομμύριο και 
1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό. 
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Εισπνοή υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Δέρμα υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Μάτια υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

υδατικό περιβάλλον Μη κύρια ουσία 
 

  

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

POW Μοριακή Μάζα 

 

υδροξείδιο του νάτριου 55 hPa 100 g/ml  40 g/mol 

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών :  
 

Τομείς τελικής χρήσης : :  
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Κατηγορίες επεξεργασίας : :  

 
Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: :  
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : P3-hypochloran 
 

Κωδικός προΐόντος : 112592E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Απολλυμαντικό 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: 0.1 % - 4.0 % 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: 210 6873700 (Εργάσιμες ημέρες 9.00 - 17.00) 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 17.01.2017 

Έκδοση : 3.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-hypochloran 

 

112592E 2 / 18  

Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1Α  H314 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1  H318 
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1  H400 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 2  H411 
H ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται αποκλειστικά στο ακραίο pH του (σε συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 3  H412 

 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

  

   

 
Κωδική λέξη : Κίνδυνος 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 
οφθαλμικές βλάβες. 

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Συμπληρωματικές Δηλώσεις 
Κινδύνου 

: EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά 
αέρια. 

 
Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

Επέμβαση:  
P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα 
με νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

 
 

Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:
Yποχλωριώδες νάτριο 
υδροξείδιο του νάτριου 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
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Προληπτικά δεδομένα : Πρόληψη:  

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. 

 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία απελευθερώνει αέριο χλώριο.  

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Yποχλωριώδες νάτριο 7681-52-9 
231-668-3 

01-2119488154-34 
 

Nota B Διάβρωση του δέρματος 
Κατηγορία 1Β; H314 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον Κατηγορία 1; H400 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 
Κατηγορία 1; H410 

 

>= 5.2 - < 10 

υδροξείδιο του νάτριου 1310-73-2 
215-185-5 

01-2119457892-27 
 

Διάβρωση του δέρματος Κατηγορία 1Α; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλων Κατηγορία 1; 
H290 

 

>= 2.5 - < 5 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

 
Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 

EK-Αριθ. 
Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

Yποχλωριώδες νάτριο 7681-52-9 
231-668-3 

01-2119488154-34 
 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Β; 
H314 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλονΚατηγορία 1; H400 
Οξεία και υποξεία τοξικότητα 
πτηνώνΚατηγορία 1; H410 

 

>= 0.25 - < 0.5 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας :  
υδροξείδιο του νάτριου 1310-73-2 

215-185-5 
01-2119457892-27 

 

Διάβρωση του δέρματοςΚατηγορία 1Α; 
H314 

Διαβρωτικά μετάλλωνΚατηγορία 1; H290 
 

>= 0.1 - < 0.25 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Σε περίπτωση επαφής με τα : Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη 
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μάτια και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που υπάρχει χρησιμοποιείστε ήπιο σαπούνι. Πλύνετε 
τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καθαρίστε επιμελώς 
τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. Καλέστε αμέσως 
έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Να μην 

χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. 

 
Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στο καθαρό αέρα. Θεραπεία συμπτωμάτων. 

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 

εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
Σε περίπτωση εισπνοής : Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 

 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Η έκθεση στα προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές βλάβες στην υγεία. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα : Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να 
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καύσεως περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται 

ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα 
υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Απομακρύνετε τα πρόσωπα 
και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη 
διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε την εισπνοή, την κατάποση και 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αν η συγκέντρωση του 
διαλύτη ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές έκθεσης, πρέπει να φέρετε 
κατάλληλη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. 
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 
 

Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

P3-hypochloran 

 

112592E 6 / 18  

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Απαγορεύεται η κατάποση. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με 
το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Χρησιμοποιείτε μόνο με 
κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία 
απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Απαιτήσεις για χώρους : Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξέα. Μακριά από παιδιά. Να 
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αποθήκευσης και δοχεία διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε 
κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
  Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Σκουπίστε τη χυμένη 

ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  30 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου 
τεταμένου πλαστικού υλικού 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 
Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Ειδική χρήση ή χρήσεις : Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 

κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 

υδροξείδιο του 
νάτριου 

1310-73-2 TWA 2 mg/m3 GR OEL 

  STEL 2 mg/m3 GR OEL 

 
DNEL 

Υδροξείδιο του νατρίου : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτές 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  1 mg/m3 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού. Διατηρείτε τη συγκέντρωση 

στον αέρα κάτω από τις οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο 
εργασίας. 

 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
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Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. Παρέχετε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις για γρήγορο ψεκασμό ή έκπλυση των 
οφθαλμών και του σώματος σε περίπτωση κινδύνου έκθεσης ή 
εκτίναξης του υλικού. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Προστατευτικά γυαλιά διπλής προστασίας 
Προστατευτική προσωπίδα 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Συνιστώμενη προληπτική προστασία δέρματος 
Γάντια 
Καουτσούκ νιτρίλιο 
Βουτυλοκαουτσούκ 
Χρόνος διαπέρασης: 1- 4 ώρες 
 
Ελάχιστο πάχος για ελαστικό βουτυλίου 0.7 mm και για ελαστικό 
νιτριλίου 0.4 mm ή ισοδύναμα (συμβουλευτείτε τον 
κατασκευαστή/προμηθευτή των γαντιών). 
Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν 
υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που αποτελείται από: 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας και 
προστατευτική ενδυμασία 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον 

έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
 
Μέτρα ατομικής προστασίας 
 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου  (EN 166) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 
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Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
  Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ 

Όψη :  υγρό υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο Άχρωμο 

Οσμή :  Χλώριο όχι χαρακτηριστική 

pH : 13.0 - 14.0, 100 % 10.8 - 12.3 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.15 - 1.19 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
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Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Ναι 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
 

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 
 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Ανάμιξη αυτού του προϊόντος με οξύ ή αμμωνία απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Οξέα 
Οργανικά υλικά 

 
Αργίλιο 
Μαλοκός χάλυβας 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 
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Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
LD50 Αρουραίος: 5,230 mg/kg 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
4 h LC50 Αρουραίος: > 5.25 mg/l 
 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
LD50 Κουνέλι: > 10,000 mg/kg 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκάυματα του δέρματος. 

 
Κατάποση : Προκαλεί εγκαύματα της πεπτικής οδού. 
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Εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης, του λαιμού και του 

πνεύμονος. 
 

Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Μάτια : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Επαφή με τα μάτια : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Επαφή με το δέρμα : Κοκκίνισμα, Πόνος, Διάβρωση 

 
Κατάποση : Διάβρωση, Πόνοι στο υπογάστριο 

 
Εισπνοή : Αναπνευστικός ερεθισμός, Βήχας 

 
Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Επαφή με τα μάτια : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
 
Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
 
Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Συστατικά 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Yποχλωριώδες νάτριο 
48 h EC50: 0.071 mg/l 
 

   υδροξείδιο του νάτριου 
48 h EC50: 40 mg/l 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : Yποχλωριώδες νάτριο 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

  υδροξείδιο του νάτριου 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 

έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 
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Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 :  αλκαλικά απόβλητα  
 
 

Προϊόν ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
Προϊόν :  Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο 

έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. Η ανακύκλωση προτιμάται της 
εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε 
εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
Προϊόν ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΒΑΣΙΚΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. 

  (Υδροξείδιο του νατρίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. 
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  (Υδροξείδιο του νατρίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 3266 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 

  (Υδροξείδιο του νατρίου, Yποχλωριώδες νάτριο) 
14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : II 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι  

: Ναι 
 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Δεν εφαρμόζεται. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 
Αριθμός αδείας : AUTHORIZATION NUMBER (NDO) - 53582/11 
 
  REGISTRATION NUMBER (GSL) - 2720/1/2000 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Διάβρωση του δέρματος 1A, H314 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1, H318 Με βάση δεδομένα από δοκιμασίες. 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον 1, 
H400 

Μέθοδος υπολογισμού 

Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών 2, H411 Μέθοδος υπολογισμού 
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Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN 
- Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
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διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
DPD+ Ουσίες 
: 
 

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα 
με τον Κανονισμό DPD+: 
 

 
Οδός Oυσία CAS-Αριθ. EINECS-

ΑΡΙΘ. 

Κατάποση υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Εισπνοή Yποχλωριώδες νάτριο 
 

7681-52-9 
 

231-668-3 
 

Δέρμα υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

Μάτια υδροξείδιο του νάτριου 
 

1310-73-2 
 

215-185-5 
 

υδατικό περιβάλλον Yποχλωριώδες νάτριο 
 

7681-52-9 
 

231-668-3 
 

 
Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+: 
 
 

Oυσία Πίεση ατμών Υδατοδιαλυτότητ

α 

Pow Μοριακή Μάζα 

 

υδροξείδιο του νάτριου  1 g/ml  40 g/mol 

Yποχλωριώδες νάτριο 25 hPa 1,000 g/l   

 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον 
παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης 
Κινδύνου είναι ασφαλή: 
 
 
www.ecetoc.org/tra 

 
 
Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Καθαριστικό γραμμών παραγωγής ·  Διαδικασία καθαρισμού 
κλειστών κυκλωμάτων  (CIP) 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
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Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC1: Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 

PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
 

 
 
 

Σύντομος τίτλος σεναρίου 

έκθεσης 

: Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία 
 

 
Περιγραφικές παράμετροι χρήσης 
 

Κύριες ομάδες χρηστών : Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή σε 
παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Τομείς τελικής χρήσης : SU3: Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή μορφή ή 
σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες επεξεργασίας : PROC4: Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
PROC8b: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε ειδικές 
εγκαταστάσεις 
 

Κατηγορίες προϊόντος : PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες) 
 

Κατηγορίες απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4: Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ονομασία προϊόντος

P3-oxonet

Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II (453/2010)
- Ευρώπη

:

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

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

Αναγνωρισμένες χρήσεις

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος :

Χρήσεις με σύσταση για αποφυγή

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Εθνικό συμβουλευτικό όργανο/Κέντρο Δηλητηριάσεων

Απολυμαντικό προϊόν. Ημι-αυτόματη διαδικασία

Κανένα γνωστό

Ecolab A.E.
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2
GR-15232, Χαλάνδρι, Αττικής, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6873700
Fax +30 210 6813527
msds.gr@ecolab.com

:Κατασκευαστής/
Διανομέας/ Εισαγωγέας

106897E

Χρήση προϊόντος : Βιοκτόνο

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση

Κατασκευαστής/ Διανομέας/ Εισαγωγέας
:Αριθμός τηλεφώνου 210 7793777

:Αριθμός τηλεφώνου 210 6873700   (Εργάσιμες ημέρες  9.00 - 17.00)

Έκδοση : 1

Ταξινόμηση C; R35
R32
N; R50

:

:Κίνδυνοι για την
ανθρώπινη υγεία

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.  Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

:Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα, ανατρέξτε στο Τμήμα 11.

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ορισμός προϊόντος : Μίγμα

Βλ. Τμήμα 16 για το πλήρες κείμενο των φράσεων R και των δηλώσεων Η που γίνονται παραπάνω.

Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ [DPD]

Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Σύμβολο ή σύμβολα
κινδύνου

:

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 1/137 Νοέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

:Άλλοι κίνδυνοι που δεν
έχουν ως αποτέλεσμα
ταξινόμηση

Φράσεις ασφαλείας S2- Μακριά από παιδιά.
S7- Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.
S26- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37/39- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή
προστασίας ματιών / προσώπου.
S45- Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική
συµβουλή (δείξτε την ετικέττα αν είναι δυνατό).

R35- Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.
R32- Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
R50- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Φράσεις κινδύνου

:

:

Διαβρωτικό, Επικίνδυνο για το περιβάλλονΈνδειξη Κινδύνου :

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν ισχύει.

Το/Τα όριο/όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι διαθέσιμο/διαθέσιμα, παρατίθεται/παρατίθενται στο Τμήμα
8.

Δεν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά που, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής και αναφορικά με τις
συγκεντρώσεις που ισχύουν, να έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν
είναι απαραίτητη η καταχώρησή τους σε αυτήν την ενότητα.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

[1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον
[2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας
[3] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για ΑΒΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ
[4] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για αΑαΒ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ

Τύπος

Αναγνωριστικοί
κωδικοί

67/548/ΕΟΚΟνομασία
προϊόντος/συστατικών

Aνατρέξτε στο Τμήμα
16 για την πλήρη
περιγραφή των
φράσεων κινδύνου R
που περιγράφονται
παραπάνω

% ΤύποςΚανονισμός (EΚ) No.
1272/2008 [CLP]

Ταξινόμηση

Βλ. Τμήμα 16 για το
πλήρες κείμενο των
δηλώσεων Η που
γίνονται παραπάνω

Χλωριώδες νάτριο ΕΚ: 231-836-6
CAS: 7758-19-2

7-10 Xn; R22
Xi; R41
R32
N; R50

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

[1]

Μείγματα3.2

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 2/137 Νοέμβριος 2011
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Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.  Εκπλύνετε το στόμα με νερό.  Αφαιρέστε τις
οδοντοστοιχίες, εάν υπάρχουν.  Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  Μην προκαλείτε
εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό.  Αν προκληθεί
εμετός, κρατήστε το κεφάλι προς τα κάτω ώστε ο εμετός να μην πλημμυρίσει τους
πνεύμονες.  Τα χημικά εγκαύματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από παθολόγο.
Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το
στόμα.  Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλάγια
κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.  Διατηρείτε έναν ανοικτό αεραγωγό.
Χαλαρώστε τυχόν σφιxτό ρουχισμό όπως κολάρο, γραβάτα, ή ζώνη.

Επαφή με το δέρμα

Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.  Εκπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό,
σηκώνοντας περιστασιακά τις άνω και κάτω βλεφαρίδες.  Ελέγξτε εάν φορά φακούς
επαφής και αφαιρέστε τους.  Συνεχίστε την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά.  Τα
χημικά εγκαύματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από παθολόγο.

Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.  Εκπλύντε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο
νερό.  Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα.  Πλύντε το μολυσμένο
ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του.  Συνεχίστε την έκπλυση
τουλάχιστον για 10 λεπτά.  Τα χημικά εγκαύματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα
από παθολόγο.  Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήματα πριν από τη νέα χρήση τους.

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.  Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  Εάν
υπάρχει υποψία ότι οι αναθυμιάσεις υπάρχουν ακόμα, το άτομο που επιχειρεί τη
διάσωση πρέπει να φορά κατάλληλη μάσκα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.
Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική
παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.
Ενδεχομένως η ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που
την επιχειρεί.  Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλάγια
κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.  Διατηρείτε έναν ανοικτό αεραγωγό.
Χαλαρώστε τυχόν σφιxτό ρουχισμό όπως κολάρο, γραβάτα, ή ζώνη.

Κατάποση

Εισπνοή

Επαφή με τα μάτια

:

:

:

:

Προστασία των ατόμων
που παρέχουν πρώτες
βοήθειες

:

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμμεσες ή μεταγενέστερες

Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία

Εισπνοή : Ενδέχεται να εκλύσει αέρια, ατμούς ή σκόνη που είναι πολύ ερεθιστικά ή διαβρωτικά
για το αναπνευστικό σύστημα.

Ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα στο στόμα, το φάρυγγα και το στομάχι.:Κατάποση

Επαφή με το δέρμα : Σοβαρά διαβρωτικό για το δέρμα.  Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

Σοβαρά διαβρωτικό για τα μάτια.  Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.:Επαφή με τα μάτια

Eνδείξεις/Συμπτώματα υπερέκθεσης.

Εισπνοή Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
βήχας

:

Επαφή με τα μάτια : Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
πόνος
δάκρυσμα
κοκκίνισμα

Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του)
προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.  Εάν υπάρχει υποψία ότι
οι αναθυμιάσεις υπάρχουν ακόμα, το άτομο που επιχειρεί τη διάσωση πρέπει να
φορά κατάλληλη μάσκα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.  Ενδεχομένως η
ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που την επιχειρεί.
Πλύνετε σχολαστικά τα μολυσμένα ενδύματα με άφθονο νερό πριν τα αφαιρέσετε ή
φορέστε γάντια.
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ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Σημειώσεις για τον Ιατρό Παρέχετε συμπτωματική θεραπεία.  Επικοινωνήστε αμέσως με ειδικό θεραπείας
δηλητηριάσεων σε περίπτωση που προκύψει κατάποση ή εισπνοή μεγάλων
ποσοτήτων.

:

Ειδικές θεραπείες

Επαφή με το δέρμα

Κατάποση Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
στομαχικοί πόνοι

Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
πόνος ή ερεθισμός
κοκκίνισμα
ενδέχεται να προκύψει δημιουργία φλυκταινών

:

:

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία.:

Εάν υπάρχει πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα
άτομα από την περιοχή του συμβάντος.  Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία
ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την
κατάλληλη εκπαίδευση.  Το υλικό αυτό είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς.  Το νερό της πυρκαγιάς που έχει μολυνθεί με το υλικό αυτό πρέπει να
συλλέγεται σε περιέκτη και να μην επιτρέπεται η εκροή του σε καμία υδάτινη οδό,
υπόνομο ή αποχέτευση.

Επικίνδυνα προϊόντα
καύσης

Κίνδυνοι από την ουσία ή
το μείγμα

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
υλικά:
αλογονωμένες ενώσεις
οξείδιο/οξείδια μετάλλου

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εάν θερμανθεί, θα υπάρξει αύξηση της πίεσης και το
δοχείο μπορεί να σπάσει.

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.Ειδικός προστατευτικός
εξοπλισµός για τους
πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε υδατοψεκασμό (ομίχλη), αφρό, ξηρή
χημική ουσία ή CO2.

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

:

:

:

Κανένα γνωστό

Κατάλληλα μέσα
πυρόσβεσης

:

Ακατάλληλα μέσα
πυρόσβεσης

:

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικές προφυλάξεις για
πυροσβέστες

:

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για άτομα που
προσφέρουν πρώτες
βοήθειες

: Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του)
προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.  Εκκενώστε τους γύρω
χώρους.  Μην επιτρέπετε την είσοδο στο προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο και
δεν φέρει προστασία.  Μην αγγίζετε και μη βαδίζετε πάνω σε χυμένο υλικό.  Μην
αναπνέετε ατμούς ή την ομίχλη.  Παρέχετε επαρκή εξαερισμό.  Όταν ο εξαερισμός
είναι ανεπαρκής, να φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα.  Φορέστε κατάλληλο
προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.
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ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.2 Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

Αποτρέψτε την είσοδο σε υπονόμους, υδροροές, υπόγεια ή περιορισμένες περιοχές.
Περιορίστε και συλλέξτε την έκχυση με μη καύσιμα απορροφητικά υλικά όπως π.χ.
άμμο, γη, βερμικουλίτη ή γη διατόμων, και τοποθετήστε σε δοχείο απορριμμάτων
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλ. παράγραφο 13).

Πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά χυµένου υλικού, η απορροή του και η επαφή του
µε χώµα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόµους.  Ενημερώστε τις
σχετικές αρχές αν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση (αποχέτευση,
υδάτινοι οδοί, έδαφος ή αέρας).  Υλικό που μολύνει το νερό.  Μπορεί να είναι
επιβλαβές για το περιβάλλον αν απελευθερωθεί σε μεγάλες ποσότητες.

Μεγάλη ποσότητα χυμένου
υλικού

:

Αραιώστε με άφθονο νερό.  Απορροφήστε με αδρανές υλικό και τοποθετήστε σε
κατάλληλο δοχείο διάθεσης αποβλήτων.

Μικρή ποσότητα χυμένου
υλικού

:

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για αποκριτές επείγουσας
περίπτωσης

:

6.4 Παραπομπή σε άλλα
τμήματα

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης.
Βλέπε Τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό
προσωπικού.
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων.

Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων,
προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα
ακατάλληλα υλικά.  Βλέπε επίσης Τμήμα  8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα
μέτρα υγιεινής.

:

:

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα
των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στο Τμήμα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α)
Σενάριο(α) Έκθεσης.

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προστατευτικά μέτρα :

Συμβουλές για τη γενική
υγιεινή της εργασίας

:

Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8).  Να μην
έλθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα ή το ρουχισμό.  Μην αναπνέετε ατμούς ή την
ομίχλη.  Μην καταπίνετε.  Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  Εάν, κατά την
κανονική χρήση, το υλικό παρουσιάσει αναπνευστικό κίνδυνο, χρησιμοποιήστε το
μόνο με επαρκή εξαερισμό ή φορέστε κατάλληλο αναπνευστήρα.  Διατηρήστε το στο
αρχικό δοχείο ή σε εγκεκριμένο εναλλακτικό δοχείο που είναι κατασκευασμένο από
συμβατό υλικό και κλείστε το ερμητικά όταν δεν το χρησιμοποιείτε.  Μακριά από
οξέα.  Οι κενοί περιέκτες διατηρούν κατάλοιπο του προϊόντος και μπορεί να είναι
επικίνδυνοι.  Μην επαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη.

Η κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε
χώρους χειρισμού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού.  Οι
εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια και το πρόσωπο πριν από την κατανάλωση
φαγητού και ποτών και το κάπνισμα.  Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον
προστατευτικό εξοπλισμό προτού μπείτε σε χώρους κατανάλωσης τροφών.  Βλέπε
επίσης Τμήμα  8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγιεινής.
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
Αποθηκεύστε μεταξύ των ακόλουθων θερμοκρασιών: 0 έως 45°C (32 έως 113°F).
Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  Αποθηκεύεται στον αρχικό
περιέκτη προστατευμένο από την άμεση ηλιοβολή σε στεγνό, δροσερό και καλά
αεριζόμενο μέρος, μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. τμήμα 10) και τροφή και ποτό.
Διαχωρίστε από οξέα.  Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο
ωσότου να είναι έτοιμος προς χρήση.  Κλείνετε ερμητικά και πολύ προσεκτικά τα
δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί
διαρροή.  Να μην φυλάσσεται σε δοχεία χωρίς ετικέτα.  Να χρησιμοποιηθεί ο
κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

7.2 Συνθήκες για την
ασφαλή φύλαξη,
συμπεριλαμβανομένων
τυχόν ασυμβίβαστων

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

:

Συστάσεις :
Ειδικές λύσεις για το
βιομηχανικό τομέα

:
Δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.

Προστασία των χεριών
(EN 374)

1 - 4 ώρες : βουτυλικό καουτσούκ , ελαστικό νιτριλίου .

Συσκευή προστασίας ματιών, προστατευτική προσωπίδα ή άλλη συσκευή
προστασίας προσώπου.

Προστασία για τα
μάτια/πρόσωπο
(EN 166)

:

:

Προστασία του δέρματος

Κατάλληλοι μηχανικοί
έλεγχοι

: Εάν οι ενέργειες του χρήστη παράγουν σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, ατμούς ή
ομίχλη, χρησιμοποιήστε περιβλήματα διεργασιών, τοπικό εξαερισμό ή άλλους
μηχανικούς ελέγχους ώστε η έκθεση των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους
να παραμείνουν κάτω από τα συνιστώμενα ή νομοθετημένα όρια.  Ενδεχομένως να
απαιτούνται μηχανικοί έλεγχοι για τους πρωτογενείς και δευτερογενείς κινδύνους
που συσχετίζονται με αυτό το προϊόν.

Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπό σας μετά το
χειρισμό χημικών προϊόντων, πριν φάτε, πριν καπνίσετε και πριν χρησιμοποιήσετε
το χώρο των αποχωρητηρίων καθώς και όταν λήξει η εργασία σας.  Πρέπει να
χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για την αφαίρεση δυνητικώς μολυσμένου
ρουχισμού.  Πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή
του.  Βεβαιωθείτε ότι κοντά στην τοποθεσία εργασίας βρίσκονται σταθμοί για την
έκπλυση των ματιών και ντους ασφαλείας.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Μέτρα υγιεινής :

Δεν διατίθενται DEL.

Προβλεπόμενες συγκεντρώσεις με επιπτώσεις

Δεν διατίθενται PEC.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα
των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στο Τμήμα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α)
Σενάριο(α) Έκθεσης.

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Παράγωγα επίπεδα με επιπτώσεις

Ατομικά προστατευτικά μέτρα

Ονομασία προϊόντος/συστατικών Οριακές τιμές έκθεσης

Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας

Δεν είναι γνωστή καμία τιμή έκθεσης ορίου.
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

∆εν χρειάζεται αναπνευστική συσκευή κάτω από φυσιολογικές και επιδιωκούµενες
συνθήκες χρήσης του προϊόντος.

Αναπνευστική προστασία
(EN 143, 14387)

:

Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώμα πρέπει να γίνεται
ανάλογα με τον τύπο εργασίας και τους κινδύνους που εμπεριέχει. Την εξάρτηση
πρέπει να εγκρίνει ειδικός πριν το χειρισμό αυτού του προϊόντος.

:

Έλεγχοι περιβαλλοντικής
έκθεσης

: Οι εκπομπές από το σύστημα αερισμού ή τον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας
πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι
απαραίτητοι μηχανισμοί καθαρισμού του αέρα από τα καπναέρια, φίλτρα ή
κατασκευαστικές τροποποιήσεις στον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας, ώστε να
μειωθούν οι εκπομπές και να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα.

Σωματική προστασία
(EN 14605)

:

Άλλη προστασία του
δέρματος

Θερμικοί κίνδυνοι :

Κατάλληλα υποδήματα και τυχόν επιπρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος
πρέπει να επιλεχθούν βάσει της εργασίας που πραγματοποιείται και των κίνδυνων
που περιλαμβάνονται και θα πρέπει να εγκριθούν από κάποιον ειδικό πριν από το
χειρισμό του παρόντος προϊόντος.

Δεν ισχύει.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση

Σημείο τήξης/σημείο πήξης

Αρχικό σημείο ζέσης και
περιοχή ζέσης·

Πίεση Ατμών

Σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα ατμών

Διαλυτότητα(ες)

Υγρό.

1.07 έως 1.11

Διαλύεται εύκολα στα ακόλουθα υλικά: κρύο νερό και καυτό νερό.

ΆοσμοΟσμή

pH

Άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο.Χρώμα

Ταχύτητα εξάτµισης

θερμοκρασία αυτοανάφλεξης·

Σημείο ανάφλεξης > 100°C

11.4 έως 11.8 [Συγκ. (% w/w): 100%]

Όριο οσμής

Συντελεστής κατανοµής: n-
οκτανόλη/νερó

Εκρηκτικές ιδιότητες

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

Ναι.Οξειδωτικές Ιδιότητες :

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Όψη

Χρόνος καύσης

Ρυθμός καύσης

:

:

Θερμοκρασία αποσύνθεσης :

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Δεν ισχύει.

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.Ιξώδες :

Ανώτερη/χαμηλότερη
αναφλεξιμότητα ή όρια
εκρηκτικότητας·

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Αναφλεξιμότητα (στερεό,
αέριο)

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης
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ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.2 Άλλες πληροφορίες

Καμία επιπρόσθετη πληροφορία.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

10.4 Συνθήκες προς
αποφυγήν

Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

Το προϊόν είναι σταθερό.10.2 Χημική σταθερότητα :

:

:

10.5 Μη συμβατά υλικά :

10.3 Πιθανότητα
επικίνδυνων αντιδράσεων

: Ενδέχεται να προκύψουν επικίνδυνες αντιδράσεις ή αστάθεια υπό ορισμένες
συνθήκες αποθήκευσης ή χρήσης.
Οι συνθήκες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
επαφή με οξέα
Οι αντιδράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
απελευθέρωση τοξικού αερίου

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1 Δραστικότητα : Για το παρόν προϊόν ή τα συστατικά του δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα

δοκιμών που σχετίζονται με την αντιδραστικότητα.

Εξαιρετικά αντιδραστικό ή μη συμβατό με τα παρακάτω υλικά: οξέα.

Οξεία τοξικότητα

Χλωριώδες νάτριο LC50 Εισπνοή Σκόνες και
ομίχλη

Αρουραίος 230 mg/m3 4 ώρες

LD50 Στοματικό Αρουραίος 165 mg/kg -

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

Αποτέλεσμα Είδος Δόση Έκθεση

Καρκινογένεση

Μεταλλαξιγένεση

Δυναμικό τερατογένεσης

τοξικότητα για την αναπαραγωγή·

Ερεθισμός/Διάβρωση

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Ευαισθητοποίηση

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Πληροφορίες για τις
πιθανές οδούς έκθεσης

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης
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ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Δυνητικές χρόνιες επιδράσεις στην υγεία

Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία

Εισπνοή : Ενδέχεται να εκλύσει αέρια, ατμούς ή σκόνη που είναι πολύ ερεθιστικά ή διαβρωτικά
για το αναπνευστικό σύστημα.

Ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα στο στόμα, το φάρυγγα και το στομάχι.:Κατάποση

Επαφή με το δέρμα : Σοβαρά διαβρωτικό για το δέρμα.  Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

Σοβαρά διαβρωτικό για τα μάτια.  Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.:Επαφή με τα μάτια

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.Γενικά :

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.Καρκινογένεση :

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.Μεταλλαξιγένεση :

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.Δυναμικό τερατογένεσης :

Επιπτώσεις κατά την
ανάπτυξη

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Επιπτώσεις στη
γονιμότητα

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά

Επαφή με το δέρμα

Κατάποση

Εισπνοή Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
στομαχικοί πόνοι

Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
πόνος ή ερεθισμός
κοκκίνισμα
ενδέχεται να προκύψει δημιουργία φλυκταινών

:

:

:

Επαφή με τα μάτια : Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
πόνος
δάκρυσμα
κοκκίνισμα

Καθυστερημένες και άμεσες επιδράσεις και χρόνιες επιδράσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση

Βραχυπρόθεσμη έκθεση

Μακροπρόθεσμη έκθεση

Πιθανές άμεσες
επιδράσεις

:

Πιθανές καθυστερημένες
αντιδράσεις

:

Πιθανές άμεσες
επιδράσεις

:

Πιθανές καθυστερημένες
αντιδράσεις

:

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης
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ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

12.6 Άλλες αρνητικές
επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

12.1 Τοξικότητα

Χλωριώδες νάτριο Οξεία EC50 0.0146 έως 0.018 ppm
Γλυκό νερό

Δαφνία - Daphnia magna 48 ώρες

Οξεία LC50 75 έως 90 ppm Θαλασσινό
νερό

Ψάρι - Cyprinodon variegatus 96 ώρες

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

ΕίδοςΑποτέλεσμα Έκθεση

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Συμπέρασμα/Περίληψη : Κατά βάση ανόργανο προϊόν. Οι πληροφορίες σχετικά με την βιοδιασπασιμότητα
αναφέρονται αποκλειστικά στο(-ά) οργανικό(-ά) συστατικό(-ά) του προϊόντος.

ΑΒΤ : Δεν ισχύει.

αΑαΒ : Δεν ισχύει.

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

:

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Συντελεστής Κατανομής
Εδάφους/Νερού (KOC)

: Δεν εφαρμόζεται για το μίγμα .

Κινητικότητα : Δεν εφαρμόζεται για το μίγμα .

Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν εφαρμόζεται για το μίγμα .

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (EWC)

Ναι.Επικίνδυνα απόβλητα :

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι
δυνατό.  Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα
κατάλοιπα των προϊόντων.  Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με
ασφαλή τρόπο.  Σημαντικές ποσότητες καταλοίπων αποβλήτων δεν θα πρέπει να
απορρίπτονται μέσω του υγειονομικού υπονόμου αλλά να επεξεργάζονται σε
κατάλληλο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων.  Το πλεόνασμα προϊόντων καθώς και τα
μη ανακυκλώσιμα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται χρησιμοποιώντας εργολάβο
απόθεσης αποβλήτων που διαθέτει ανάλογη άδεια.  Η απόρριψη αυτού του
προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να
τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και
απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής.
Πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά χυµένου υλικού, η απορροή του και η επαφή του
µε χώµα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόµους.

:Μέθοδοι διάθεσης

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα
των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στο Τμήμα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α)
Σενάριο(α) Έκθεσης.

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Προϊόν

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Συσκευασία

Κωδικός αποβλήτων Περιγραφή αποβλήτων

Μέθοδοι διάθεσης :

Ειδικές προφυλάξεις :

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι
δυνατό.  Οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται.

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.  Προσοχή θα
πρέπει να δίνεται κατά το χειρισμό άδειων περιεκτών οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί
ή εκπλυθεί.  Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα
κατάλοιπα των προϊόντων.  Πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά χυµένου υλικού, η
απορροή του και η επαφή του µε χώµα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και
υπονόµους.

ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ
ΔΙΑΛΥΜΑ

8

II

CHLORITE
SOLUTION. Marine
pollutant

8

II

Chlorite solution

UN1908

88

ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ
ΔΙΑΛΥΜΑ

II

UN1908

II

UN1908 UN1908

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

14.2 Οικεία
ονομασία
αποστολής ΟΗΕ

14.3 Τάξη/τάξεις
κινδύνου κατά τη
μεταφορά

14.4 Ομάδα
συσκευασίας

ADN/ADNR

14.5
Περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι

14.6 Ειδικές
προφυλάξεις για
τον χρήστη

14.7 Χύδην μεταφορά
σύμφωνα με το παράρτημα
II της σύμβασης MARPOL
73/78 και του κώδικα IBC

Ναι. Ναι. Yes. Yes.

: Δεν ισχύει.

Καμία. Καμία. None. None.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) No. 1907/2006 (REACH)

Παράρτημα XIV – Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε έγκριση

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης
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ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

Εθνικοί κανονισμοί

Λοιποί κανονισμοί ΕΕ

Δεν ισχύει.Παράρτημα XVII – Περιορι
σμοί στην παραγωγή, τη
διάθεση στην αγορά και
τη χρήση ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών,
παρασκευασμάτων και
αντικειμένων

:

Ελλάδα

15.2 Αξιολόγηση χημικής
ασφάλειας

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις
χημικής ασφάλειας.

:

Aρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 0:

Υποδεικνύει στοιχεία που έχουν μεταβληθεί από προηγούμενη έκδοση.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο
συντετμημένων δηλώσεων
Η

:

Συντομογραφίες και
αρκτικόλεξα

: ADN/ADNR = Ευρωπαϊκές διατάξεις που αφορούν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας
ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που αφορά τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών οδικώς
ATE = Υπολογισμός οξείας τοξικότητας
BCF = Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης
CLP = Κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας [Κανονισμός (ΕΚ)
υπ’ αριθ. 1272/2008]
DNEL = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
DPD = Οδηγία περί Επικίνδυνων Παρασκευασμάτων [1999/45/ΕΚ]
EC = Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δήλωση EUH = Δήλωση κινδύνου ειδική του CLP
IATA = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών
IBC = Ενδιάμεσος περιέκτης χύμα
IMDG = Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εμπορευμάτων
LogPow = Λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού
MARPOL 73/78 = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία,
1973 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978. ("Marpol" = θαλάσσια
ρύπανση)
OEL = Όριο επαγγελματικής έκθεσης
ΑΒΤ = Ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά
PNEC = Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
REACH = Κανονισμός καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμού
των χημικών προϊόντων [Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006]
RID = Οι κανονισμοί που αφορούν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων αγαθών
σιδηροδρομικώς
REACH # = Αριθμός καταχώρισης REACH
αΑαΒ = άκρως Aνθεκτικά και άκρως Bιοσυσσωρεύσιμα

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές

βλάβες.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 12/137 Νοέμβριος 2011



P3-oxonet

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

11/7/2011.Ημερομηνία εκτύπωσης

Ημερομηνία έκδοσης/
Ημερομηνία αναθεώρησης

Έκδοση

Οι παραπάνω πληροφορίες εκτιμάται ότι είναι σωστές με βάση την φόρμουλα που χρησιμοποιείται στην
παραγωγή του προϊόντος, στην χώρα προέλευσης. Καθώς τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι αλλαγές σε
νομοθεσίες και οι συνθήκες χρήσης και χειρισμού των προϊόντων μας είναι εκτός δικού μας ελέγχου, ΔΕΝ
ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ,  ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Ειδοποίηση για τον αναγνώστη

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

:

:

:

:

Πλήρες κείμενο
συντετμημένων φράσεων R

:

Πλήρες κείμενο
ταξινομήσεων [DSD/DPD]

:

R22- Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R35- Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.
R41- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R32- Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
R50- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

C - Διαβρωτικό
Xn - Επιβλαβές
Xi - Ερεθιστικό
Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

11/7/2011.

Δεν υπάρχουν προηγούμενα ασφαλή στοιχεία.

1

Πλήρες κείμενο
ταξινομήσεων [CLP/GHS]

: Acute Tox. 4, H302 ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ -
Κατηγορία 4

Aquatic Acute 1, H400 ΟΞΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -
Κατηγορία 1

Eye Dam. 1, H318 ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ - Κατηγορία
1

Skin Corr. 1A, H314 ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - Κατηγορία
1A

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 13/137 Νοέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 

Ονομασία προΐόντος : OXODES 
 

Κωδικός προΐόντος : 115960E 
 

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Βιοκτόνα 

 
Είδος ουσίας : Μείγμα 

 
  Μόνο για επαγγελματική χρήση. 

 
Πληροφορίες σχετικά με την 
αραίωση του προϊόντος. 
 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το αραιωμένο προϊόν. 
 

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

Προσδιοριζόμενες χρήσεις : Συντηρητικό και εξυγιαντικό πρόσθετο. Πόσιμο νερό και νερό 
πισίνας 
Συντηρητικό και εξυγιαντικό πρόσθετο. Κατεργασία νερού/νερό 
διεργασιών 

 
Συνιστώμενοι περιορισμοί 
χρήσης 

: Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. 
 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

Εταιρεία : Ecolab A.E. 
Λεωφόρος Κηφισίας 280 και Ύδρας 2 
15232, Χαλάνδρι, Αττικής Ελλάδα 210 6873700 (Εργάσιμες 
ημέρες 9.00 - 17.00) 
msds.gr@ecolab.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: +302111987489 
+32-(0)3-575-5555 Διαευρωπαϊκό 

 
Κέντρο πληροφοριών 
δηλητηριάσεων 

: 210 7793777, 1401 (Kύπρος) 

 
 
 
Ημερομηνία 
σύνταξης/αναθεώρησης 

: 22.03.2018 

Έκδοση : 3.1 
 

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
 

Διαβρωτικά μετάλλων, Κατηγορία 1  H290 
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2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

 
Εικονογράμματα κινδύνου : 

 

    

 
Κωδική λέξη : Προσοχή 

 
Χαρακτηρισμοί κινδύνων : H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 

 
 
 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο.  
 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.2 Μείγματα 
 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 
 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμ. REACH 

ΤαξινόμησηΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 

Συγκέντρωση: 
[%] 

υδροχλωρικό οξύ 7647-01-0 
231-595-7 

01-2119484862-27 
 

Note U, Nota 5, Nota B Διάβρωση του 
δέρματος Κατηγορία 1Β; H314 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - 
μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3; H335 

 

>= 5 - < 10 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. 

 
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν 

εμφανισθούν συμπτώματα. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής : Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα. 
 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και 
τις επιπτώσεις στην υγεία. 
 

 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
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Μεταχείριση : Θεραπεία συμπτωμάτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις 
συνθήκες και το περιβάλλον. 

 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Καμία γνωστή. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται. 

 
Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες :  Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην 
εισπνέετε τους καπνούς. 

 

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 

Συμβουλές για προσωπικό 
μη έκτακτης ανάγκης 

: Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. 

 
Συμβουλές για άτομα που 
προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες 

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των 
εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με 
τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. 

 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή 
υπόγεια ύδατα. 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
 

Μέθοδοι καθαρισμού : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Περιορίστε 
τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο 
(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε 
δοχείο για απόρριψη  σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές 
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διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό. Για 
μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε  ή περιορίστε τη 
διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς. 
 

 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.  
Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. 

 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Η συμβατότητα με τα διάφορα υλικά μπορεί να διαφέρει. Για αυτό 
τον λόγο συνιστούμε να γίνεται έλεγχος της συμβατότητας πριν 
την χρήση. 
 

 
  Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια 

σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά 
ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 

 
Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. 

 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Μακριά από ισχυρά βάσεις. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύστε σε κατάλληλα 
σημασμένα δοχεία. 

 
  Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Σκουπίστε τη χυμένη 

ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. 
 

Θερμοκρασία αποθήκευσης : 0 °C  έως  50 °C 
 

Υλικό συσκευασίας : Κατάλληλο υλικό: Πλαστικό υλικό 
Μη κατάλληλο υλικό: Αργίλιο, Μαλοκός χάλυβας 

 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Ειδική χρήση ή χρήσεις : Συντηρητικό και εξυγιαντικό πρόσθετο. Πόσιμο νερό και νερό 
πισίνας 
Συντηρητικό και εξυγιαντικό πρόσθετο. Κατεργασία νερού/νερό 
διεργασιών 

 

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Ορια επαγγελματικής έκθεσης 

Συστατικά CAS-Αριθ. Είδος τιμής (Είδος 
της εκθέσεως) 

Παράμετροι ελέγχου Βάση 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

OXODES 

 

115960E 5 / 14  

υδροχλωρικό οξύ 7647-01-0 TWA 5 ppm 
7 mg/m3 

GR OEL 

  STEL 5 ppm 
7 mg/m3 

GR OEL 

 
DNEL 

hydrochloric acid : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: βραχυπρόθεσμο - τοπικό 
Τιμή:  15 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή 
Δυνητικές βλάβες της υγείας: Μακροχρόνια - τοπικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  8 mg/m3 
 

 
PNEC 

hydrochloric acid : Γλυκό νερό 
Τιμή:  0.036 mg/l 
 

  Θαλάσσιο ύδωρ 
Τιμή:  0.036 mg/l 
 

  Διακεκομμένη χρήση / απελευθέρωση 
Τιμή:  0.045 mg/l 
 

  Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 
Τιμή:  0.036 mg/l 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 
Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου 
 
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα : Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον 

έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
 

Μέτρα ατομικής προστασίας 
 

Μέτρα υγιεινής : Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και 
πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση 
τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο 
εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό. 

 
Προστασία των ματιών / του 
προσώπου (EN 166) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των χεριών  (EN 
374) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία του δέρματος και 
του σώματος  (EN 14605) 

: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός. 

 
Προστασία των 
αναπνευστικών οδών  (EN 
143, 14387) 

: Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται 
κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην 
ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης.  Χρησιμοποιείστε 
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πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC), 
ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το 
αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν 
επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα, 
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές υποδείξεις :  Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για 

αποθήκευση. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη :  υγρό 

Χρώμα :  ανοικτό κίτρινο 

Οσμή :  αρωματικό 

pH : 0.5 - 1.0, 100 % 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν εφαρμόζεται. 

Όριο οσμής : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σημείο τήξεως/σημείο 
πήξεως 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Αρχικό σημείο ζέσης και 
περιοχή ζέσης 

: > 100 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ανώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Κατώτερο όριο έκρηξης : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Πίεση ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότης ατμών : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Σχετική πυκνότητα : 1.02 - 1.06 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό  

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμοκρασία 
αυτοανάφλεξης 

: Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Θερμική διάσπαση : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Ιξώδες, κινητικό : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. 
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9.2 Άλλες πληροφορίες 

 
Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα 

 
 

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
10.1 Αντιδραστικότητα 
 

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 
 
10.2 Χημική σταθερότητα 
 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
 

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα χλωριωμένα προϊόντα - απελευθερώνει αέριο χλώριο. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

Καμία γνωστή. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 

Βάσεις 
 

Αργίλιο 
Μαλοκός χάλυβας 

 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 

Ανάλογα με τις ιδιότητες καύσης, τα προϊόντα αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα υλικά: 
Οξείδια του άνθρακος 
Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του θείου 
Οξείδια του φωσφόρου 
 

 

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
 

Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 

: Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα 

 
Προϊόν 

 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 
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Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Καρκινογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Δράσεις στην αναπαραγωγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τερατογένεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-εφάπαξ έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

STOT-επανειλημμένη έκθεση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Τοξικότητα αναρρόφησης :  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

Συστατικά 
 
Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

:  υδροχλωρικό οξύ 
4 h LC50 Αρουραίος:  3789 ppm 
Ατμόσφαιρα δοκιμής: αέρια 
 

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας 
 
Μάτια : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Δέρμα : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Κατάποση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εισπνοή : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 
υγείας ούτε είναι γνωστοί. 

 
Χρόνια Έκθεση : Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της 

υγείας ούτε είναι γνωστοί. 
 

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία 
 
Επαφή με τα μάτια : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Επαφή με το δέρμα : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Κατάποση : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 

 
Εισπνοή : Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα. 
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ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Οικοτοξικότητα 
 

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον : Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις. 
 

Προϊόν 

Τοξικότητα στα ψάρια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια. 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Τοξικότητα στα φύκια :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 

Προϊόν 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά 

Βιοαποδομησιμότητα : υδροχλωρικό οξύ 
Αποτέλεσμα: Δεν εφαρμόζεται - ανόργανο 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

Προϊόν 

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι 
είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 
0.1% ή υψηλότερα. 
 

 
 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε 
συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 
 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
 

Προϊόν :  Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι 
δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση 
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των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις 
καταστροφής αποβλήτων. 

 
Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία 
πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης 
αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι 
τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς, 
πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 
Οδηγίες για επιλογή Κωδικού 
Αποβλήτων 

:  Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Αν το 
προϊόν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, ο τελικός χρήστης 
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να αποδώσει τον πλέον 
κατάλληλο Κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Είναι 
υποχρέωση του δημιουργού των αποβλήτων να προσδιορίσει την 
τοξικότητα και τις φυσικές ιδιότητες , την ταυτότητα και τις 
μεθόδους διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων, σε 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς (EU Directive 
2008/98/EC) και τοπικούς κανονισμούς. 
  

 
 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και 
σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων. 
 
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1789 

14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 

14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: Όχι 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: Κανένα 

 
Αερομεταφορά (IATA)  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1789 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: Hydrochloric acid 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί 
κίνδυνοι 

: No 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

 
Θαλάσσια μεταφορά 
(IMDG/IMO) 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : 1789 
14.2 Οικεία ονομασία 
αποστολής ΟΗΕ 

: HYDROCHLORIC ACID 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά 
τη μεταφορά 

: 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : III 
14.5 Περιβαλλοντικοί : No 
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κίνδυνοι 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για 
τον χρήστη 

: None 

14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα II 
της σύμβασης MARPOL 
73/78 και του κώδικα IBC 

: Not applicable. 

 

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

Εσωτερικός κανονισμός 
 
Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής 
προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). 
 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας. 
 

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης συμφωνα με 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Ταξινόμηση Αιτιολόγηση 

Διαβρωτικά μετάλλων 1, H290 Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του 
προϊόντος 

 
Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 
 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
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(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο 
χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος 
περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως 
ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 
Ετοιμάστηκε από : Regulatory Affairs 
 
Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο:  1,000,000 = 1 εκατομμύριο και 
1,000 = χίλια. 0.1 = 1 δέκατο και 0.001 = 1 χιλιοστό. 
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή 
πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό 
περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS). 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή 
γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες 
δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 
διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. 
Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν 
για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες 
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 
 

 

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης 

 

Σχέδιο έκθεσης: Συντηρητικό και εξυγιαντικό πρόσθετο. Κατεργασία νερού/νερό διεργασιών 

Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 10 kg 

Τύπος Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυμάτων 

: Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 
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Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα 
έκθεσης 

Διάρκεια έκθεσης : 480 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Όχι 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Σχέδιο έκθεσης: Συντηρητικό και εξυγιαντικό πρόσθετο. Πόσιμο νερό και νερό πισίνας 

Life Cycle Stage : Χρήση σε βιομηχανικές τοποθεσίες 

Κατηγορία προϊόντος : PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 
διαλύτες) 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της περιβαλλοντικής έκθεσης για: 

Κατηγορία απελευθέρωσης 
στο περιβάλλον 

: ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε 
διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα 

Ημερήσια ποσότητα ανά 
εγκατάσταση 

: 10 kg 

Τύπος Μονάδας : Δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
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Επεξεργασίας Λυμάτων 
 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/ 
εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε 
ειδικές εγκαταστάσεις 

Διάρκεια έκθεσης : 60 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Ναι: Βλέπε Τμήμα 8 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 

 

Συμβάλλον σενάριο σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων για: 

Κατηγορία επεξεργασίας : PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 
διαδικασία (σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα 
έκθεσης 

Διάρκεια έκθεσης : 480 min 

Συνθήκες λειτουργίας και 
μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου 

: Σε εσωτερικό χώρο  

  Δεν απαιτείται Επιτόπιος Απαγωγός  

Γενικός αερισμός  Ρυθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα 1 

Προστασία Δέρματος : Όχι 

Προστασία του 
Αναπνευστικού 

: Όχι 
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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: LEDA 100

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Λιπαντικό

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Παραγωγός/προμηθευτής:
LPC Α.Ε.
Λεωφόρος Μεγαρίδος 124
Ασπρόπυργος Αττικής, 193 00
Tηλ.: 210 - 809 3900
Fax: 210 - 809 3999
e-mail: technical@cyclon.gr
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  +30 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει
Εικονογράμματα κινδύνου εκπίπτει

Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει

Δηλώσεις επικινδυνότητας εκπίπτει
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
EUH208 Περιέχει Reaction mass of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-

Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-
1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-
methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο

 GR 
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Χημικός χαρακτηρισμός: Μείγματα
Περιγραφή: Μείγμα: αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα συστατικά.

Συστατικά σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 830/2015: εκπίπτει
Συστατικά
CAS: 64742-54-7
EINECS: 265-157-1
Αριθμός ευρετηρίου: 649-467-00-8
Reg.nr.: 01-2119484627-25-XXXX

αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασμένα
με υδρογόνο

60-99%

CAS: 368782-02-3
EINECS: 253-249-4
Reg.nr.: 01-2119488911-28-XXXX

bis(nonylphenyl)amine
Aquatic Chronic 4, H413

0,1-2,5%

Αριθμός ΕC: 939-700-4 Reaction mass of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-
bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-Benzotriazole-2-
methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-
bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine
and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-
4-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-
benzotriazole-1-methylamine

 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411;  Skin
Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317

0,1-<1%

Ορυκτέλαιο
 Asp. Tox. 1, H304

0,1-2,5%

CAS: 68784-17-8
EINECS: 272-225-4
Reg.nr.: 01-2119960832-33-XXXX

Isooctadecanoic acid, reaction products with
tetraethylenepentamine

 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

<0,1%

CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
Αριθμός ευρετηρίου: 612-026-00-5

διφαινυλαμίνη
 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3,

H331;  STOT RE 2, H373;  Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

<0,1%

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Δεν είναι αναγκαία η ταξινόμηση ως καρκινογόνο επειδή η περιεκτικότητα της ουσίας Αποστάγματα
(πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασμένα με υδρογόνο cas : 64742-54-7 σε εκχύλισμα DMSO είναι κάτω
από 3%.
Για την εξήγηση των αναφερόμενων δηλώσεων επικινδυνότητας θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
μετά από εισπνοή: Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.
μετά από επαφή με το δέρμα:
Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία.
Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφθείτε γιατρό.

(συνέχεια στη σελίδα 3)
 GR 
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μετά από επαφή με τα μάτια:
Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι
ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.
Προσοχή κατα τη πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του
κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
μετά από κατάποση:
Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα.
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.
Ποτέ μη χορηγείτε κάτι από το στόμα σε αναίσθητο άνθρωπο.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα βοηθειών.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκνέφωμα νερού. Μεγαλύτερη πυρκαγιά καταπολεμάται με αφρό.
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Σε μία πυρκαγιά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:
Συνιστάται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας και αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής.
Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσμένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Προσοχή στη δημιουργία ολισθηρών επιφανειών.
Μακριά από πηγές ανάφλεξης.
6.1.2 Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Χρησιμοποιείστε αντιστατικές και αντιολισθιτικές μπότες.
Αποτρέψτε περεταίρω διαρροή εφόσον αυτό είναι δυνατό.
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά στα χημικά.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Να εμποδίζετε την επιφανειακή του επέκτακη (π.χ. μέσω φράγματος ή με ελαιοπεριορισμό).
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Συλλέγεται με απορροφητικά υλικά υγρών (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, πριονόσκονη).
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την απόρριψη βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Τηρείτε τα γενικά μέτρα ασφάλειας όταν χειρίζεστε χημικά.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:
Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και θερμές επιφάνειες.
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:
Να προστατεύεται από την ζέστη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος.
Υποδείξεις συναποθήκευσης: Δεν εφαρμόζεται.
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Καμία
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου
Συστατικά στοιχεία με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης:
122-39-4 διφαινυλαμίνη (<0,1%)
TWA (GR) Μικρότερο χρονικό όριο: 20 mg/m³

Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 10 mg/m³

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Δεν απαιτούνται κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

8.2.2 Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:
Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τον χειρισμό χημικών προϊόντων.
Προστασία για την αναπνοή: Δεν είναι απαραίτητη.
Προστασία για τα χέρια:

Προστατευτικά γάντια.

Υλικό γαντιών:
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι ένα μείγμα που
αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής
των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.
Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών:
Οι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό ΕN 374 Μέρος ΙΙΙ ενίοτε δεν ισχύουν υπό πραγματικές
συνθήκες. Προτείνεται μέγιστος χρόνος χρήσης που αντιστοιχεί στο 50% του χρόνου διέλευσης.
Προστασία για τα μάτια:
Σε εργασίες επεξεργασίας και συσκευασίας, όπου είναι πιθανή η επαφή με τα μάτια, συνίσταται η χρήση
προστατευτικών γυαλιών.
Προστασία για το σώμα: Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

 GR 
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Όψη:

Μορφή: υγρό
Χρώμα: καστανό

Οσμή: ελαίου
Όριο οσμής: Μη καθορισμένο

Τιμή pH: Μη καθoρισμένο
Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: Δεν είναι προσδιορισμένο
Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως: Δεν είναι προσδιoρισμένο

Σημείο αναφλέξεως: 100 °C

Αναφλεξιμότητα (στερεό/αέριο): Μη χρησιμοποιήσιμο

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Μη καθορισμένη

Θερμοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθορισμένο

Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

Κίνδυνος εκρήξεως: Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: Μη καθορισμένο
ανώτερα: Μη καθορισμένο

Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP
1272/2008/EK.

Πίεση ατμού Μη καθορισμένο

Πυκνότητα: 0,883 g/cm³
Σχετική πυκνότητα Μη καθoρισμένο
Πυκνότητα ατμών Μη καθoρισμένο
Ταχύτητα ατμοποίησης Μη καθoρισμένο

Διαλυτότητα σε / αναμείξιμο με
νερό: δεν αναμειγνύεται

αλειφατικές ενώσεις υδρογονάνθρακων: αναμειγνύεται πλήρως
αρωματικές ενώσεις υδρογονάνθρακων: αναμειγνύεται πλήρως

Συντελεστής διανομής (n-Octanol/Η2Ο) Μη καθoρισμένο

Ιξώδες
δυναμικό: Μη καθoρισμένο
κινηματικό σε 40 °C: 100 cSt
Κινηματικό ιξώδες σε 100 °C 11,16 cSt

9.2 Άλλες πληροφορίες Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα Το προϊόν δεν αντιδρά υπο κανονικές συνθήκες.
10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
Δεν αποσυντίθεται αν η αποθήκευση και ο χειρισμός του γίνεται κανονικά.
Ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Να αποφεύγεται η επαφή με οξειδωτικούς παράγοντες.
Αποφύγετε ζέστη, σπινθήρες, γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
10.5 Μη συμβατά υλικά: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
STOT-επανειλημμένη έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Κίνδυνος από αναρρόφηση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα
Υδατική τοξικότητα: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Πρέπει να απαγορεύεται η μη ελεγχόμενη απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον.
Το προϊόν επιπλέει στο νερό και δεν αναμειγνύεται με αυτό.
Η διαρροή του προϊόντος δημιουργεί ένα στρώμα στην επιφάνεια του νερού, το οποίο μπορεί να βλάψει τους
υδρόβιους οργανισμούς καθώς επηρεάζει την οξυγόνωση τους.

 GR 
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Σύσταση:
Σε περίπτωση απόρριψης του χρησιμοποιημένου ορυκτελαίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 75/439/
EΟΚ συνιστάται η ανακύκλωση του προϊόντος. Η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων πρέπει να διενεργείται από
ειδικευµένο, εξουσιοδοτημένο φορέα.

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.

Ακάθαρτες συσκευασίες:
Σύσταση:
Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.
Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ
ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

14.3 Τάξης/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR, ADN, IMDG, IATA
Κλάση εκπίπτει

14.4 Ομάδα συσκευασίας
ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρμόσιμο

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιμοποιήσιμο

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα
II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιμοποιήσιμο

UN "Model Regulation": εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
μείγμα
Κανονισμός REACH 1907/2006/EK
Κανονισμός (EE) 2015/830
Κανόνισμός CLP 1272/2008/EK
Τα συστατικά του μείγματος που εμπίπτουν στον Κανονισμό REACH 1907/2006, έχουν (προ)-καταχωριθεί από
τους προμηθευτές των.

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Εθνικές διατάξεις
ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 90/1999
"Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και
96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/
Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)"

Άλλες διατάξεις, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το REACH, άρθρο 57
Δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC).
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.

Υποδείξεις εκπαίδευσης
Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισμό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους
εργαζόμενους σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.
Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: PREMIUM 30

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Λιπαντικό

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Παραγωγός/προμηθευτής:
LPC Α.Ε.
Λεωφόρος Μεγαρίδος 124
Ασπρόπυργος Αττικής, 193 00
Tηλ.: 210 - 809 3900
Fax: 210 - 809 3999
e-mail: technical@cyclon.gr
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  +30 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει
Εικονογράμματα κινδύνου εκπίπτει

Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει

Δηλώσεις επικινδυνότητας εκπίπτει
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
EUH208 Περιέχει Reaction mass of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-

Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-
1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-
methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο

 GR 
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Χημικός χαρακτηρισμός: Μείγματα
Περιγραφή: Μείγμα: αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα συστατικά.

Συστατικά σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 830/2015: εκπίπτει
Συστατικά
CAS: 64742-54-7
EINECS: 265-157-1
Αριθμός ευρετηρίου: 649-467-00-8
Reg.nr.: 01-2119484627-25-XXXX

αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασμένα
με υδρογόνο

60-99%

CAS: 368782-02-3
EINECS: 253-249-4
Reg.nr.: 01-2119488911-28-XXXX

bis(nonylphenyl)amine
Aquatic Chronic 4, H413

0,1-2,5%

Αριθμός ΕC: 939-700-4 Reaction mass of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-
bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-Benzotriazole-2-
methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-
bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine
and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-
4-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1H-
benzotriazole-1-methylamine

 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411;  Skin
Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317

0,1-<1%

Ορυκτέλαιο
 Asp. Tox. 1, H304

0,1-2,5%

CAS: 68784-17-8
EINECS: 272-225-4
Reg.nr.: 01-2119960832-33-XXXX

Isooctadecanoic acid, reaction products with
tetraethylenepentamine

 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

<0,1%

CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
Αριθμός ευρετηρίου: 612-026-00-5

διφαινυλαμίνη
 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3,

H331;  STOT RE 2, H373;  Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410

<0,1%

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Δεν είναι αναγκαία η ταξινόμηση ως καρκινογόνο επειδή η περιεκτικότητα της ουσίας Αποστάγματα
(πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασμένα με υδρογόνο cas : 64742-54-7 σε εκχύλισμα DMSO είναι κάτω
από 3%.
Για την εξήγηση των αναφερόμενων δηλώσεων επικινδυνότητας θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
μετά από εισπνοή: Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.
μετά από επαφή με το δέρμα:
Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία.
Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφθείτε γιατρό.

(συνέχεια στη σελίδα 3)
 GR 
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μετά από επαφή με τα μάτια:
Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι
ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.
Προσοχή κατα τη πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του
κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
μετά από κατάποση:
Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα.
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.
Ποτέ μη χορηγείτε κάτι από το στόμα σε αναίσθητο άνθρωπο.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα βοηθειών.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκνέφωμα νερού. Μεγαλύτερη πυρκαγιά καταπολεμάται με αφρό.
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Σε μία πυρκαγιά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:
Συνιστάται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας και αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής.
Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσμένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Προσοχή στη δημιουργία ολισθηρών επιφανειών.
Μακριά από πηγές ανάφλεξης.
6.1.2 Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Χρησιμοποιείστε αντιστατικές και αντιολισθιτικές μπότες.
Αποτρέψτε περεταίρω διαρροή εφόσον αυτό είναι δυνατό.
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά στα χημικά.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Να εμποδίζετε την επιφανειακή του επέκτακη (π.χ. μέσω φράγματος ή με ελαιοπεριορισμό).
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Συλλέγεται με απορροφητικά υλικά υγρών (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, πριονόσκονη).
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την απόρριψη βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Τηρείτε τα γενικά μέτρα ασφάλειας όταν χειρίζεστε χημικά.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:
Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και θερμές επιφάνειες.
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:
Να προστατεύεται από την ζέστη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος.
Υποδείξεις συναποθήκευσης: Δεν εφαρμόζεται.
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Καμία
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου
Συστατικά στοιχεία με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης:
122-39-4 διφαινυλαμίνη (<0,1%)
TWA (GR) Μικρότερο χρονικό όριο: 20 mg/m³

Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 10 mg/m³

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Δεν απαιτούνται κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

8.2.2 Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:
Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τον χειρισμό χημικών προϊόντων.
Προστασία για την αναπνοή: Δεν είναι απαραίτητη.
Προστασία για τα χέρια:

Προστατευτικά γάντια.

Υλικό γαντιών:
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι ένα μείγμα που
αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής
των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.
Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών:
Οι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό ΕN 374 Μέρος ΙΙΙ ενίοτε δεν ισχύουν υπό πραγματικές
συνθήκες. Προτείνεται μέγιστος χρόνος χρήσης που αντιστοιχεί στο 50% του χρόνου διέλευσης.
Προστασία για τα μάτια:
Σε εργασίες επεξεργασίας και συσκευασίας, όπου είναι πιθανή η επαφή με τα μάτια, συνίσταται η χρήση
προστατευτικών γυαλιών.
Προστασία για το σώμα: Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

 GR 
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Όψη:

Μορφή: υγρό
Χρώμα: καστανό

Οσμή: ελαίου
Όριο οσμής: Μη καθορισμένο

Τιμή pH: Μη καθoρισμένο
Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: Δεν είναι προσδιορισμένο
Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως: Δεν είναι προσδιoρισμένο

Σημείο αναφλέξεως: 256 °C

Αναφλεξιμότητα (στερεό/αέριο): Μη χρησιμοποιήσιμο

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Μη καθορισμένη

Θερμοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθορισμένο

Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

Κίνδυνος εκρήξεως: Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: Μη καθορισμένο
ανώτερα: Μη καθορισμένο

Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP
1272/2008/EK.

Πίεση ατμού Μη καθορισμένο

Πυκνότητα: 0,884 g/cm³
Σχετική πυκνότητα Μη καθoρισμένο
Πυκνότητα ατμών Μη καθoρισμένο
Ταχύτητα ατμοποίησης Μη καθoρισμένο

Διαλυτότητα σε / αναμείξιμο με
νερό: δεν αναμειγνύεται

αλειφατικές ενώσεις υδρογονάνθρακων: αναμειγνύεται πλήρως
αρωματικές ενώσεις υδρογονάνθρακων: αναμειγνύεται πλήρως

Συντελεστής διανομής (n-Octanol/Η2Ο) Μη καθoρισμένο

Ιξώδες
δυναμικό: Μη καθoρισμένο
κινηματικό σε 40 °C: 100 cSt
Κινηματικό ιξώδες σε 100 °C 11,1 cSt

9.2 Άλλες πληροφορίες Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα Το προϊόν δεν αντιδρά υπο κανονικές συνθήκες.
10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
Δεν αποσυντίθεται αν η αποθήκευση και ο χειρισμός του γίνεται κανονικά.
Ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Να αποφεύγεται η επαφή με οξειδωτικούς παράγοντες.
Αποφύγετε ζέστη, σπινθήρες, γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
10.5 Μη συμβατά υλικά: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
STOT-επανειλημμένη έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Κίνδυνος από αναρρόφηση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα
Υδατική τοξικότητα: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Πρέπει να απαγορεύεται η μη ελεγχόμενη απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον.
Το προϊόν επιπλέει στο νερό και δεν αναμειγνύεται με αυτό.
Η διαρροή του προϊόντος δημιουργεί ένα στρώμα στην επιφάνεια του νερού, το οποίο μπορεί να βλάψει τους
υδρόβιους οργανισμούς καθώς επηρεάζει την οξυγόνωση τους.

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Σύσταση:
Σε περίπτωση απόρριψης του χρησιμοποιημένου ορυκτελαίου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 75/439/
EΟΚ συνιστάται η ανακύκλωση του προϊόντος. Η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων πρέπει να διενεργείται από
ειδικευµένο, εξουσιοδοτημένο φορέα.

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.

Ακάθαρτες συσκευασίες:
Σύσταση:
Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.
Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ
ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

14.3 Τάξης/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR, ADN, IMDG, IATA
Κλάση εκπίπτει

14.4 Ομάδα συσκευασίας
ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρμόσιμο

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιμοποιήσιμο

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα
II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιμοποιήσιμο

UN "Model Regulation": εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
μείγμα
Κανονισμός REACH 1907/2006/EK
Κανονισμός (EE) 2015/830
Κανόνισμός CLP 1272/2008/EK
Τα συστατικά του μείγματος που εμπίπτουν στον Κανονισμό REACH 1907/2006, έχουν (προ)-καταχωριθεί από
τους προμηθευτές των.

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Εθνικές διατάξεις
ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 90/1999
"Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και
96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/
Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)"

Άλλες διατάξεις, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το REACH, άρθρο 57
Δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC).
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.

Υποδείξεις εκπαίδευσης
Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισμό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους
εργαζόμενους σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.
Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: TITANUS EP SYNPAO 320

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Λιπαντικό

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Παραγωγός/προμηθευτής:
LPC Α.Ε.
Λεωφόρος Μεγαρίδος 124
Ασπρόπυργος Αττικής, 193 00
Tηλ.: 210 - 809 3900
Fax: 210 - 809 3999
e-mail: technical@cyclon.gr
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  +30 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Δεν είναι εφαρμόσιμο. Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ
(CLP).
Εικονογράμματα κινδύνου
Δεν είναι εφαρμόσιμο. Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ
(CLP).

Προειδοποιητική λέξη
Δεν είναι εφαρμόσιμο. Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ
(CLP).

Δηλώσεις επικινδυνότητας
Δεν είναι εφαρμόσιμο. Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ
(CLP).

Δηλώσεις προφυλάξεων
Δεν είναι εφαρμόσιμο. Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ
(CLP).
Συμπληρωματικές δηλώσεις:
EUH208 Περιέχει calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

(συνέχεια στη σελίδα 2)
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2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Χημικός χαρακτηρισμός: Μείγματα
Περιγραφή: Μείγμα: αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα συστατικά.

Συστατικά σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 830/2015: εκπίπτει
Συστατικά

Ορυκτέλαιο
 Asp. Tox. 1, H304

0,1-2,5%

CAS: 57855-77-3
EINECS: 260-991-2

calcium bis(dinonylnaphthalenesulphonate)
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

0,1-<1%

CAS: 91648-65-6
EINECS: 293-927-7
Reg.nr.: 01-2119976351-35-XXXX

1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with
hydrogen peroxide and tert-nonanethiol
Aquatic Chronic 3, H412

0,1-2,5%

Reaction products of diphosphorus pentaoxide and alcohol
C7-9-iso, C8 rich, salted with 2-ethylhexylamine

 Eye Dam. 1, H318

<0,1%

CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
Αριθμός ευρετηρίου: 603-001-00-X

μεθανόλη
 Flam. Liq. 2, H225;  Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,

H311; Acute Tox. 3, H331;  STOT SE 1, H370

<0,1%

CAS: 64742-54-7
EINECS: 265-157-1
Αριθμός ευρετηρίου: 649-467-00-8
Reg.nr.: 01-2119484627-25-XXXX

αποστάγματα (πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασμένα
με υδρογόνο

60-90%

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Δεν είναι αναγκαία η ταξινόμηση ως καρκινογόνο επειδή η περιεκτικότητα της ουσίας Αποστάγματα
(πετρελαίου), βαρέα παραφινικά κατεργασμένα με υδρογόνο cas : 64742-54-7 σε εκχύλισμα DMSO είναι κάτω
από 3%.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες: Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.
μετά από εισπνοή: Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.
μετά από επαφή με το δέρμα:
Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον.
Σε περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφθείτε γιατρό.
μετά από επαφή με τα μάτια:
Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι
ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.
μετά από κατάποση:
Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα.
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

(συνέχεια στη σελίδα 3)
 GR 



Σελίδα: 3/8
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο
31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.05.2016 Αναθεώρηση 17.05.2016Αριθμός έκδοσης 1

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: TITANUS EP SYNPAO 320

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

42.0

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκνέφωμα νερού. Μεγαλύτερη πυρκαγιά καταπολεμάται με αφρό.
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Σε μία πυρκαγιά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή.
Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσμένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με οξειδωτικούς παράγοντες.
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ολίσθησης λόγω της διαρροής του προϊόντος.
Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Μακριά από πηγές ανάφλεξης.
Προσοχή στη δημιουργία ολισθηρών επιφανειών.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
6.1.2 Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά στα χημικά.
Χρησιμοποιείστε αντιστατικές και αντιολισθιτικές μπότες.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Να εμποδίζετε την επιφανειακή του επέκτακη (π.χ. μέσω φράγματος ή με ελαιοπεριορισμό).
Εμποδίστε την απόρριψη στην αποχέτευση, στο έδαφος και σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Συλλέγεται με απορροφητικά υλικά υγρών (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, πριονόσκονη).
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την απόρριψη βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων.
Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:
Διατηρείται μακριά από πηγές ανάφλεξης και εύφλεκτα υλικά.
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος.
Υποδείξεις συναποθήκευσης: Δεν εφαρμόζεται.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άμεση επίδραση του ήλιου.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου
Συστατικά στοιχεία με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης:
67-56-1 μεθανόλη
TWA (GR) Μικρότερο χρονικό όριο: 325 mg/m³, 250 ppm

Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 260 mg/m³, 200 ppm
Δ 

IOELV (EU) Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 260 mg/m³, 200 ppm
δέρμα

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.2 Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:
Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τον χειρισμό χημικών προϊόντων.
Προστασία για την αναπνοή: Δεν είναι απαραίτητη.
Προστασία για τα χέρια:

Προστατευτικά γάντια.

Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών:
Οι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό ΕN 374 Μέρος ΙΙΙ ενίοτε δεν ισχύουν υπό πραγματικές
συνθήκες. Προτείνεται μέγιστος χρόνος χρήσης που αντιστοιχεί στο 50% του χρόνου διέλευσης.
Προστασία για τα μάτια: Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Προστασία για το σώμα: Δεν είναι απαραίτητο.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Όψη:

Μορφή: υγρό
Χρώμα: καστανό

Οσμή: ελαίου
Όριο οσμής: Μη καθορισμένο

Τιμή pH: Μη καθoρισμένο
Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: Δεν είναι προσδιορισμένο
Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως: Δεν είναι προσδιoρισμένο

Σημείο αναφλέξεως: 220 °C

Αναφλεξιμότητα (στερεό/αέριο): Μη χρησιμοποιήσιμο
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Μη καθορισμένη

Θερμοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθορισμένο

Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

Κίνδυνος εκρήξεως: Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: Μη καθορισμένο
ανώτερα: Μη καθορισμένο

Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP
1272/2008/EK.

Πίεση ατμού Μη καθορισμένο

Πυκνότητα: 0.89 g/cm³
Σχετική πυκνότητα Μη καθoρισμένο
Πυκνότητα ατμών Μη καθoρισμένο
Ταχύτητα ατμοποίησης Μη καθoρισμένο

Διαλυτότητα σε / αναμείξιμο με
νερό: δεν αναμειγνύεται

αλειφατικές ενώσεις υδρογονάνθρακων: αναμειγνύεται πλήρως
αρωματικές ενώσεις υδρογονάνθρακων: αναμειγνύεται πλήρως

Συντελεστής διανομής (n-Octanol/Η2Ο) Μη καθoρισμένο

Ιξώδες
δυναμικό: Μη καθoρισμένο
κινηματικό σε 40 °C: 320 cSt

9.2 Άλλες πληροφορίες Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα Το προϊόν δεν αντιδρά υπο κανονικές συνθήκες.
10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
Δεν αποσυντίθεται αν η αποθήκευση και ο χειρισμός του γίνεται κανονικά.
Ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Αποφύγετε ζέστη, σπινθήρες, γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
Να αποφεύγεται η επαφή με οξειδωτικούς παράγοντες.
10.5 Μη συμβατά υλικά: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
STOT-επανειλημμένη έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Κίνδυνος από αναρρόφηση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα
Υδατική τοξικότητα: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Πρέπει να απαγορεύεται η μη ελεγχόμενη απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον.
Το προϊόν επιπλέει στο νερό και δεν αναμειγνύεται με αυτό.
Η διαρροή του προϊόντος δημιουργεί ένα στρώμα στην επιφάνεια του νερού, το οποίο μπορεί να βλάψει τους
υδρόβιους οργανισμούς καθώς επηρεάζει την οξυγόνωση τους.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Σύσταση:

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.

Ακάθαρτες συσκευασίες:
Σύσταση:
Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.
Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ εκπίπτει
ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ εκπίπτει
ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

14.3 Τάξης/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά εκπίπτει
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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ADR, ADN, IMDG, IATA
Κλάση εκπίπτει

14.4 Ομάδα συσκευασίας εκπίπτει
ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρμόσιμο

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιμοποιήσιμο

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα
II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιμοποιήσιμο

UN "Model Regulation": εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
μείγμα
Εφαρμόζεται η σημείωση L. Το περιεχόμενο DMSO είναι χαμηλότερο από 3%.
Κανονισμός REACH 1907/2006/EK
Κανονισμός (EE) 2015/830
Κανόνισμός CLP 1272/2008/EK

Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

Εθνικές διατάξεις
ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 90/1999
"Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και
96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/
Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)"

Άλλες διατάξεις, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το REACH, άρθρο 57
Δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC).
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.

Υποδείξεις εκπαίδευσης
Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισμό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους
εργαζόμενους σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.
Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

 GR 
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