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1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
1.1.    Στοιχεία του παρασκευάσματος 
 
Ονομασία: Υποχλωριώδες Νάτριο  
Χημικός τύπος: NaClO 
Εμπορική Ονομασία: Υποχλωριώδες Νάτριο  
EINECS No: 231-668-3 
CAS No: 7681-52-9 
Αριθμός καταχώρησης της ουσίας (REACH) του προμηθευτή : 01-2119488154-34-ΧΧΧΧ. 
 
1.2.     Χρήση της ουσίας/παρασκευάσματος 
 
Οι χρήσεις του προϊόντος είναι:  

 Βιοκτόνο  

 Ενδιάμεσο  

 Λευκαντικά, οξειδωτικοί παράγοντες, παράγοντες καθαρισμού/ πλύσης.  

 

 1.3.      Στοιχεία της εταιρείας 
 
FERI- TRI A.B.E.E.  
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης  
Αρ.Τετρ. 42, Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1022  
ΤΗΛ:(+30) 2310 799333 & 797027 
FAX: (+30) 2310 797 488 
info@feri-tri.gr 
www.feri-tri.gr 
 

 1.4.  Αριθμοί επείγουσας ανάγκης 
 
Άμεση ανάγκη SOS: 112 
Eθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): 166 

Κέντρο Δηλητηριάσεων:  (+30) 210 7793777. 
κος Αναστάσιος Δεληγιώργης (Υπεύθυνος Ασφαλείας): (+30) 6938 269 033. 
 
 
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
2.1. Ταξινόμηση της Ουσίας  
 
2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) No 1272/2008 [CLP/GHS] 
 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
Κατηγορία 
Κινδύνου  

Διαδικασία 
Κατηγοριοποίησης 

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
Σε επαφή με οξέα απελευθερώνονται τοξικά αέρια. 

H314 
Η400 
H411 
H290 
EUH031 

Με βάση ελέγχους & 
με βάση την 
πρακτική  εμπειρία / 
καταθέσεις  
ανθρώπων. 
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2.2 Στοιχεία επισήμανσης  
 
2.2.1 Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Στοιχεία επικινδυνότητας για την επισήμανση 

 

Υποχλωριώδες Νάτριο >13% - NaClO (Υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου >13%) 

Περιεκτικότητα >13% NaClO  και το υπόλοιπο Η2Ο. 
 
Εικονογράμματα κινδύνου 
 

 GHS05            GHS09 
 
Λέξη Πρόληψης: Κίνδυνος 
 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
Υπόδειξη κινδύνου:   Η314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.  
     Η400 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  

 Η411 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες   
 επιπτώσεις. 
 Η290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.  
 EUH031 - Σε επαφή με οξέα απελευθερώνονται τοξικά αέρια 
 

Δηλώσεις Προφύλαξης 

 
Υπόδειξη ασφαλείας:  Ρ260 - Μην αναπνέετε σκόνες/αναθυμιάσεις/αέρια/ατμούς.  
Πρόληψη  P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα  
  ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 
 
Υπόδειξη ασφαλείας:  P303 + P361 + Ρ353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα 
Αντίδραση   μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.   
                                                    Ξεπλύνετε το  δέρμα με νερό / στο ντους. 
    P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:  

 Ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν     
 φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να   
 ξεπλένετε. 

      Ρ310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ΓΙΑΤΡΟ. 
    Ρ405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

 Ρ501: Απορρίψτε τα περιεχόμενα/ δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/  
εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.   

  
3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Χημικός χαρακτηρισμός: Υποχλωριώδες Νάτριο >13% - NaClO (Υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου >13%). 
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3.1. Ουσίες 
 
Στοιχεία για τα συστατικά / Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ-CLP 
(EΚ) αριθµ. 1272/2008. 
 

Χημική Ουσία Αριθμός CAS Αριθμός EINECS  Ταξινόμηση Συγκέντρωση 

Υποχλωριώδες Νάτριο 7661-52-9 231-668-3 
H314,Η400,H411 
H290, EUH031 

>12% NaClO 

Νερό  7732-18-5 231-791-2 Δεν καταχωρείται Υπόλοιπο  
H2Ο 

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
Σε επαφή με οξέα απελευθερώνονται τοξικά αέρια. 

H314 
Η400 
H411 
H290 

EUH031 

 
 
4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
Για συμβουλές, επικοινωνήστε με τους αριθμούς επείγουσας ανάγκης (Κεφάλαιο 1.4) ή ένα γιατρό. Να 
προστατεύετε τον εαυτό σας. Σε περίπτωση ατυχήματος μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη 
ζώνη. Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ή εμποτισμένα ρούχα του και απομακρύνατε τα σε ασφαλές μέρος. 
Κρατήστε τον ζεστά και ήσυχα και σκεπάστε τον. Μην αφήνετε τους παθόντες χωρίς επίβλεψη. Σε 
περίπτωση απώλειας των αισθήσεων τοποθετήστε το σώμα σε πλάγια κατάκλιση. 
 

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών  

 
Επαφή με τα μάτια : Πλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, τουλάχιστον για δεκαπέντε λεπτά, 

κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και περιστασιακά ανασηκώστε το επάνω ή κάτω 
βλέφαρο. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.  

Επαφή με το δέρμα 
: 

Αν χυθεί σε μεγάλες περιοχές του δέρματος ή των μαλλιών πλύνετε την περιοχή 
του δέρματος που ήρθε σε επαφή με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι, 
τουλάχιστον για 15  λεπτά και αφαιρέστε τα ρούχα και τα παπούτσια που ήρθαν σε 
επαφή. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Κατάποση: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και πιείτε άφθονο 
νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ποτέ μην δίνετε οτιδήποτε στο στόμα ενός ατόμου 
που είναι αναίσθητο. 

Εισπνοή: Σε περίπτωση σχηµατισµού αερολυµάτων ή εκνεφώσεων είναι δυνατή η εισπνοή. 
Απομακρύνετε το θύμα από την έκθεση στην ουσία και φέρτε το στον καθαρό αέρα,  
αμέσως, εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. Ερεθισμός, ζάλη, υπνηλία ή 
αναπνευστικός ερεθισμός). Αν ο ασθενής δυσκολεύεται   να αναπνεύσει και 
αναπτύσσει ένα γαλαζωπό αποχρωματισμό του δέρματος (το οποίο υποδηλώνει 
έλλειψη οξυγόνου στο αίμα – κυάνωση) διασφαλίστε ότι οι αναπνευστικές οδοί είναι 
ανοιχτές, χορηγήστε οξυγόνο και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν δεν αναπνέει, 
χορηγήστε τεχνητή αναπνοή.  
 

4.2.   Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις 

Σημαντική είναι καταρχήν μόνο η τοπική επίδραση που χαρακτηρίζεται από ταχεία, σε βάθος εξαπλούµενη 
βλάβη των ιστών. 

Άμεσες επιδράσεις: 

Τα καυστικά/ερεθιστικά και επιβλαβή για την υγεία υγρά προκαλούν στα μάτια, ανάλογα µε τη ένταση 
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δράσης τους, διαφορετικού βαθιού ερεθισμούς, καταστροφή και διαχωρισμό του επιθηλίου του 
επιπεφυκότος και του κερατοειδή χιτώνα, θολερότητα του κερατοειδή χιτώνα , οιδήματα και έλκος. 
Υφίσταται κίνδυνος τύφλωσης! 
Στο δέρμα προκαλούνται επιφανειακοί ερεθισµοί και βλάβες µέχρι και δηµιουργία έλκους και ουλοποίηση. 
Μετά από απορρόφηση στο σώµα εξαιτίας ατυχήµατος, τα συμπτώματα και η κλινική εικόνα εξαρτώνται 
από την κινητική του υλικού (ποσότητα του απορροφηθέντος υλικού, χρόνος απορρόφησης και 
αποτελεσµατικότητα των μέτρων έγκαιρης απομάκρυνσης (πρώτες βοήθειες / μεταβολισμός). Δεν είναι 
γνωστή κάποια ειδική δράση της ουσίας. 
Μετά από εισπνοή καυστικών/ερεθιστικών αερολυµάτων και εκνεφώσεων µε υψηλή υδατοδιαλυτότητα, 
µπορεί να προκληθούν ερεθισµοί µέχρι και νεκρώσεις στην περιοχή των άνω αναπνευστικών οδών. 
Σηµαντικές είναι οι τοπικές επιδράσεις: ερεθισµοί στην περιοχή των αναπνευστικών οδών όπως βήχας, 
καούρα στο θώρακα, δάκρυα, τσούξιµο µατιών ή µύτης. Υφίσταται κίνδυνος δηµιουργίας πνευµονικού 
οιδήµατος! 
 
4.3.  Ένδειξη για άμεση ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία.  
 
Σε συνεχή/επαναλαμβανόμενη έκθεση/επαφή κοκκινίζει το δέρμα. Οίδημα του δέρματος. Πιθανή φλεγμονή 
του αναπνευστικού συστήματος. Γαστροεντερικές διαταραχές. Βλάβη του ρινικού διαφράγματος. 
Αιμορραγία της μύτης. Φλεγμονή στα ούλα. Αποχρωματισμός των δοντιών.  
Αντιμετωπίστε ανάλογα με τα συμπτώματα. Αν τα συμπτώματα εξακολουθούν να υφίστανται ζητήστε 
ιατρική βοήθεια. Μετά από σοβαρή έκθεση, ο ασθενής θα πρέπει να κρατηθεί υπό ιατρική εποπτεία για 
τουλάχιστον 48 ώρες. 
 
5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα  
 
Νέφος νερού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη. 
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία  
 
Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Αποφύγετε ωστόσο όλες τις πηγές ανάφλεξης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 
θέρμανσης της ουσίας θα προκύψει αύξηση της πίεσης και ίσως ακόμη και έκρηξη του δοχείου στο οποίο 
βρίσκεται αποθηκευμένο το προϊόν. Με προσοχή θα πρέπει να γίνεται το άνοιγμα των δοχείων 
αποθήκευσης. Προϊόντα αποσύνθεσης του προϊόντος είναι το χλώριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα τοξικό. 
 
5.3 Πληροφορίες για τους πυροσβέστες 
 
Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να φοράτε ατομική αναπνευστική συσκευή και 
προστατευτική ενδυμασία. τα άτομα μεταφέρονται σε σίγουρο χώρο. Απομακρύνονται τα άτομα χωρίς 
προστασία και κρατούνται μακριά τα αναρμόδια πρόσωπα.  
Σε περίπτωση φωτιάς απομακρύνετε τα επαπειλούμενα δοχεία και μεταφέρετε τα σε ασφαλές μέρος, εάν 
αυτό είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Σε περίπτωση μη δυνατότητας μεταφοράς των δοχείων 
γίνεται ψύξη των επαπειλούμενων δοχείων με νερό. 
Η παρουσία λαδιών ή άλλου εύφλεκτου υλικού αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Εξετάστε το ενδεχόμενο 
εκκένωσης. Φροντίστε για την δυνατότητα επαρκούς συγκέντρωσης νερού πυρόσβεσης. Το μολυσμένο 
νερό πυρόσβεσης και τα υπολείμματα της πυρκαγιάς πρέπει να αποκομίζονται βάσει των τοπικών 
υπηρεσιακών διατάξεων. Το νερό πυρόσβεσης δεν επιτρέπεται να διαφύγει στην αποχέτευση, υπέδαφος ή 
στα υπόγεια νερά. 
 
6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
 
Το προϊόν προκαλεί εγκαύματα και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, γι’ αυτό πρέπει να 
χρησιμοποιούνται λαστιχένια γάντια και όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζεται για τα μάτια. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται γυαλιά προστασίας όταν 
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ασχολείται κανείς με τη διακίνηση και ειδικά την άντληση του υλικού. Κατά την διαρροή υλικού πρέπει να 
γίνεται αμέσως καθαρισμός. Απομακρύνονται τα άτομα χωρίς προστασία και κρατούνται μακριά τα 
αναρμόδια άτομα. 
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
 
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε το διάλυμα να μην καταλήξει σε επιφανειακά νερά, σε αγωγούς 
αποχέτευσης, στο χώμα ή σε ύδατα σε μη αραιωμένη κατάσταση. Προσοχή στην προστασία υδάτων 
(περιφράξτε, περιχαρακώστε και σκεπάστε). Παρεμποδίσετε την  εξάπλωση του υλικού µε άµµο ή χώμα. 
Μην χρησιμοποιείτε: υφάσματα, πριονίδια ή εύφλεκτες ύλες. Συλλέξτε και σφραγίστε το σωστά σε 
σημειωμένα δοχεία για απόρριψη. Μην πετάτε το προϊόν κατευθείαν σε νερό. Εάν κατά λάθος υπάρξει 
μεγάλη διαρροή η οποία εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς επικοινωνήστε με την τοπική Αρχή για το 
Περιβάλλον. 
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  
 
Στην περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων, αφού σταματήσει η διαρροή χωρίς κίνδυνο, το προϊόν συλλέγεται µε 
κατάλληλη συσκευή (π.x. αντλία υγρών) σε κατάλληλα δοχεία (π.x. πλαστικά). Μακρυά από εύφλεκτες 
ύλες. Μακρυά από µη συμβατές ουσίες. Ξεπλύνετε τα υπολείμματα µε αρκετό νερό. Αποκομιδή του υλικού 
που μαζεύτηκε σύμφωνα µε τις προδιαγραφές. 
Στην περίπτωση μικρών ποσοτήτων, αφού σταματήσει η διαρροή χωρίς κίνδυνο, το προϊόν αραιώνεται µε 
πολύ νερό και ξεπλένεται. Συλλέξτε το σε κατάλληλα επισημασμένα δοχεία για ανάκτηση ή διάθεση. 
Συσκευάζετε και σημαίνετε τα απορρίμματα όπως την καθαρή ουσία. Να μην αφαιρεθεί η ετικέτα σήμανσης 
της συσκευασίας µέxρι την απόσυρση. Καθαρίστε την προσβεβλημένη περιοχή με μεγάλη ποσότητα 
νερού. Καθαρίστε τις μολυσμένες επιφάνειες πολύ καλά. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας κατάλληλα υγρόφιλα 
υλικά (άμμο, γη διατομών, υλικά που δεσμεύουν οξέα κ.τ.λ) ή υλικά εξουδετέρωσης. Σκουπίστε την 
απορροφητική ουσία και τοποθετείστε την σ 'ένα στερεό δοχείο απορριμμάτων για περαιτέρω διάθεση.  
 
Συμπληρωματικές υποδείξεις 
 
Ασφαλίστε και απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Εμποδίστε την έκλυση προϊόντος µε 
στεγανοποίηση, αν είναι δυνατόν χωρίς κίνδυνο. Τα χαλασμένα δοχεία απομονώνονται αµέσως, αν είναι 
δυνατόν xωρίς κίνδυνο. Τοποθετείτε τα xαλασμένα δοxεία µέσα σε βαρέλια απόσυρσης χαλασμένων και 
φθαρµένων συσκευασιών από συνθετικές ύλες (όxι από µέταλλο). Κλείστε αεροστεγώς τα xαλασµένα 
δοxεία όπως επίσης και τα βαρέλια απόσυρσης των χαλασμένων και φθαρμένων συσκευασιών. Μη βάζετε 
ποτέ πάλι μέσα στο γνήσιο δοχείο xυµένο προϊόν, µε σκοπό να το επαναxρησιµοποιήσετε. 
 
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
 
Το προϊόν είναι διαβρωτικό και προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Έτσι λοιπόν πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη 
τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προσοχής. Αποφεύγετε προσμίξεις/ ακαθαρσίες. 
Φροντίσατε για καλό  αερισµό του χώρου. 
Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα. Μην εισπνέετε ατµό, αεροζόλ, νέφος ψεκασµού 
και πάντα να φοράτε  προσωπική προστατευτική ενδυμασία (Κεφάλαιο 8). 
Αλλάξτε αµέσως τα ραντισµένα και εµποτισµένα ρούxα εργασίας. Ξεπλύντε αµέσως µε νερό τα λερωµένα 
και βρεγµένα ρούxα. Πρόβλεψη για εγκατάσταση ντους σε περίπτωση κινδύνου και ραντίσµατος µατιών. 
Έκδοση οδηγιών περί ασφαλείας και λειτουργίας. Μη βάζετε ποτέ πάλι µέσα στο αρχικό δοxείο xυµένο 
προϊόν, µε σκοπό να το επαναxρησιµοποιήσετε. 
 
Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης 
 

 Αποφεύγετε ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα, επίδραση ζέστης. 
 Διατηρείται μακρυά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. 
 Μακρυά από εύφλεκτες ύλες & µη συμβατές ουσίες. 
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7.1.2. Γενική υγιεινή στην εργασία 
 
Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε στους χώρους εργασίας. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Αφαιρέστε 
το λερωμένο ρουχισμό και τον εξοπλισμό προστασίας πριν από την είσοδό σας σε περιοχές φαγητού. 
 
7.2. Συνθήκες  για την ασφαλή φύλαξη και την ασυμβατότητα  
7.2.1. Τεχνικά μέτρα / Συνθήκες συντήρησης 
 
Διατηρήστε το στο αρχικό δοχείο, το οποίο πρέπει να διατηρείται σε δροσερό, ξηρό & καλά αεριζόμενο 
χώρο. Κρατήστε το προϊόν μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μακριά 
από άμεσο ηλιακό φως και μακριά από ασύμβατα υλικά. Ελέγχετε τακτικά για τυχόν διαρροές. 
 
7.2.1.1. Κατάλληλο υλικό για δοχεία 
 
Να χρησιμοποιείτε δοχεία, τα οποία είναι εγκεκριμένα ειδικά για το προϊόν (πλαστικά,). Επιπλέον για τη 
μεταφορά, αποθήκευση, xρήση καθώς και τις εγκαταστάσεις δεξαμενών να χρησιμοποιείτε μόνον 
κατάλληλα υλικά. Προβλέψτε κατάλληλα συστήματα εξαερισμού σε όλα τα δοxεία και δεξαμενές. Κάντε 
τακτικό έλεγχο τη λειτουργία αυτών. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει να είναι τοποθετημένες μέσα σε 
άλλες κατάλληλες δεξαμενές περισυλλογής διαρροών (retention tanks). 
Παρατηρείτε τακτικά τα δοxεία και τις δεξαμενές προς εξακρίβωση τυχόν μεταβολών όπως διάβρωση, 
διόγκωση, αύξηση θερμοκρασίας κτλ. Μεταφέρετε και αποθηκεύετε τα δοxεία πάντοτε σε όρθια θέση. Το 
δοχείο να κλείνει καλά μετά την λήψη προϊόντος. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο. Προσέχετε 
πάντα την στεγανότητα. Αποφεύγετε τις διαρροές. Αποφεύγετε κατάλοιπα του προϊόντος επάνω ή μέσα 
στα δοxεία. 
 
Κατάλληλα υλικά: PVC, σκυροκονίαμα, δοχεία με επένδυση καουτσούκ, δοχεία με επίστρωση γυαλιού, 
πολυαιθυλενίου. 
Μη κατάλληλα υλικά: Κοβάλτιο (ακόμη και σε ίχνη), χαλκός και κράματά του, νικέλιο, χάλυβας, Ανοξείδωτος 
χάλυβας 
 
Επιπλέον πληροφορίες 
Για τη δημιουργία αποθέματος σε εγκατάσταση δεξαμενών θα πρέπει τουλάχιστον να τηρούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: Κατάλληλα υλικά, ξεχωριστός & επαρκώς αεριζόμενος χώρος αποθήκευσης, 
σύστημα εξαερισμού δεξαμενής, σύστημα παρακολούθηση της θερμοκρασίας, γείωση και συσκευή 
περισυλλογής ή λεκάνη δεξαμενής για την περίπτωση διαρροής του προϊόντος. 
 
Πριν από την πρώτη πλήρωση και θέση σε λειτουργία μιας εγκατάστασης δεξαμενών πρέπει να γίνει καλός 
καθαρισμός και πλύση όλων των τµηµάτων αυτής συμπεριλαμβανομένων και όλων των σωλήνων. 
Τα μεταλλικά δοxεία και τα τµήµατα της εγκατάστασης πρέπει προηγουμένως να βαφτούν επιμελώς ή να 
επεξεργασθούν τοιουτοτρόπως, ώστε να αποκτήσουν προστατευτικό επίστρωμα. Για εκτενείς πληροφορίες 
σχετικά µε την εγκατάσταση δεξαμενών και δοσοµετρητών απευθυνθείτε στον κατασκευαστή. 
Εξασφαλίστε τη διαθεσιμότητα νερού για μέτρα εκτάκτου ανάγκης (ψύξη, πλημμύρα, καταπολέμηση 
πυρκαγιάς) και ελέγχετε τακτικά την ικανότητα λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ /ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
8.1 Παράμετροι Ελέγχου 
 
Ανώτατη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις (DNELs) 
Όλα τα όρια DNEL έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τους παράγοντες αξιολόγησης που δίνονται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) στην οδηγία  “Guidance on Information 
Requirements and Chemical Safety Assessment, chapter R.8”. 
 

Χημική Ουσία 
Αριθμός  

CAS 
Αριθμός 
EINECS  

Μέση συγκέντρωση σχετικά με τον χρόνο (TWA):(EU 
OEL) 

Υποχλωριώδες 
Νάτριο 

7661-52-9 231-668-3 8hr TWA= 3mg/m
3 
(1ppm) 
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TWA - Η μέση χρονικά σταθμισμένη συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα σε μια συγκεκριμένη ουσία, η οποία 
είναι υπολογισμένη για οχτάωρη εργασία την ημέρα και για πενθήμερη εργασία την εβδομάδα. 

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι  

 
Δεν απαιτείται. Η χρήση επαρκούς εξαερισμού είναι καλή βιομηχανική πρακτική. Επιπλέον,ένας χώρος 
πλύσεως των ματιών και ένα ντους ασφάλειας είναι καλή βιομηχανική πρακτική για τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ή χειρισμού του υλικού αυτού. Αν υπάρχει κίνδυνος εισπνοής χρησιμοποιήστε τοπικό 
εξαερισμό ή φορέστε  μάσκα αέρα. Κρατήστε τα δοχεία κλειστά, όταν δεν είναι σε χρήση. 
 
8.2.2.  Μέτρα ατομικής προστασίας  
 
Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη. 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία , γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Ο 
χρησιμοποιούμενος προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της οδηγίας 89/686/EOK και των τροποποιήσεων της (xαρακτηρισµός CE). Αυτός πρέπει, όσον αφορά τον 
xώρο εργασίας, να καθορισθεί στα πλαίσια ανάλυσης κινδύνων σύμφωνα µε την οδηγία 89/686/EOK και 
των τροποποιήσεων της. 
 
8.2.2.1. Μέτρα υγιεινής 
 
Μην εισπνέετε ατµούς, αεροζόλ ή νέφη ψεκασμού. Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την 
ενδυµασία. Φροντίσατε για καλό αερισμό του χώρου. Οι συγκεντρώσεις στον xώρο εργασίας πρέπει να 
διατηρούνται κάτω από τις δεδοµένες οριακές τιµές. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών σχετικά 
µε τον xώρο εργασίας και/ή σε περίπτωση ελευθέρωσης µεγαλυτέρων ποσοτήτων (διαρροές,xύσιµο κλπ.) 
πρέπει να xρησιµοποιείται η αναφερόµενη προστασία του αναπνευστικού συστήµατος. 
Κατά την διάρκεια της εργασίας µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. Πριν από τα διαλείµµατα και στο 
τέλος της εργασίας να πλένετε χέρια και/ή πρόσωπο. Αποφεύγετε ρύπανση των ρούχων από το προϊόν. 
Αλλάξτε αµέσως τα ραντισµένα και εµποτισµένα ρούxα εργασίας. Ξεπλύντε αµέσως µε νερό τα λερωµένα 
και βρεγµένα ρούxα. Μετά από κάθε xρήση καθαρίζετε όλους τους λερωµένους προστατευτικούς 
εξοπλισµούς. 
 
8.2.2.2. Προδιαγραφές εξοπλισμού  
 
Αναπνευστική προστασία 
 
Στην περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιμής σχετικά µε τον χώρο εργασίας ή στην περίπτωση 
αναπόφευκτου ανοικτού χειρισμού φορέστε Αναπνευστική προστασία. Φροντίστε για καθαρό αέρα. 
Ενδεχομένως Απορρόφηση του αντικειμένου.  
Κατά τη βραχυχρόνια χρήση : κατάλληλο φίλτρο. 
Κατά τη μακροχρόνια χρήση : Αυτοδύναμη προστατευτική αναπνευστική συσκευή (EN 140).  
 
Προστασία χεριών: Ανθεκτικά στα χημικά και στεγανά γάντια που συμμορφώνονται με εγκεκριμένο 
πρότυπο ΕΝ374 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συνεχώς κατά το χειρισμό χημικών προϊόντων, εφόσον η 
αξιολόγηση του κινδύνου δείχνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Γάντια από PVC, καουτσούκ νιτριλίου (NBR) ή 
Viton είναι κατάλληλα. 
Προστασία ματιών: Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία σύμφωνα µε ΕΝ166 ή σε 
περίπτωση μεγαλυτέρων ποσοτήτων γυαλιά που καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια (π.χ Προσωπίδα). 
Κατάλληλα υλικά προστασίας ματιών/προσώπου είναι: PVC/νάιλον, οθόνη από πολυανθρακικά.  
 
Προστασία σώματος: Προστατευτικός ρουχισμός. Φοράτε στολή προστασίας. Κατάλληλα υλικά είναι τα 
PVC, Νεοπρένιο, Ελαστικό νιτριλικό (NBR), Ελαστικό. Μπότες από λάστιχο ή πλαστικό. 
 

8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης  

Οι διαρροές του προϊόντος πρέπει να καθαρίζονται κατάλληλα και να τοποθετούνται σε ένα καθαρό 
επισημασμένο δοχεία για την ασφαλή διάθεση. Εκπομπές από εξαερισμό ή εξοπλισμό διαδικασίας 
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παραγωγής πρέπει να ελέγχονται ώστε να διασφαλισθεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος . Σε ορισμένες περιπτώσεις  φίλτρα ή μηχανική 
τροποποίηση του εξοπλισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να μειωθούν οι εκπομπές σε αποδεκτά 
επίπεδα. 
 
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
9.1.Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

Μορφή:     Υγρό 
Χρώμα:    Kίτρινο 

Οσμή:     Ερεθιστική / χλωρίου 
pH: pH>12  

Σημείο ζέσεως: Διασπάται ελευθερώνοντας χλώριο. 

Σημείο τήξεως: Μη διαθέσιμο 

Σημείο έκρηξης: Μη εφαρμόσιμο 

Σημείο ανάφλεξης: 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 

Μη εφαρμόσιμο 
Μη εφαρμόσιμο 

Πυκνότητα:  Ρ = 1,18 gr/cm
3 
έως 1,22 gr/cm

3
 (20

o
C) 

Υδατοδιαλυτότητα:  Αναμιγνύεται πλήρως 
Μοριακό Βάρος: 74,45 g/mol   

Ιξώδες: Μη εφαρμόσιμο 

 
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
10.1.  Δραστικότητα  
 
Δεν υπάρχει κίνδυνος θερμικής αποικοδόμησης αν χρησιμοποιείται όπως περιγράφεται. Αποσυντίθεται σε 
έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες απελευθερώνοντας τοξικά και διαβρωτικά αέρια/ατμούς (χλώριο). Οδηγεί 
σε εκρηκτική αντίδραση με πολλά συστατικά. Απαγορεύεται η ανάμιξη του προϊόντος με οξέα, ανυδρίτες 
οξέων, κυτταρίνη, κοβάλτιο και τις ενώσεις του, χαλκό και τις ενώσεις του. Αντιδρά βίαια με αμίνες, με 
οξικό, ανθρακικό, νιτρικό και φωσφορικό αμμώνιο, μεθανόλη. Τα προϊόντα του εµπορίου είναι 
σταθεροποιημένα για να ελαττωθούν οι κίνδυνοι αποσύνθεσης λόγω προσµίξεων. 
 
10.2. Σταθερότητα  
 
Η ουσία είναι σταθερή υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος φύλαξης, χειρισμού και τις 
προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται είναι η ηλιακή 
ακτινοβολία, η θερμότητα και γενικά η επίδραση ζέστης. 
 
 
10.3. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης  

 
Προϊόντα αποσύνθεσης κατά την θερμική αποσύνθεση είναι το χλώριο, το οποίο είναι τοξικό. 
 
11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Δεν υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία αν ο χειρισμός του προϊόντος γίνεται σύμφωνα με το 
παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Τα συμπτώματα ή τα αποτελέσματα που μπορεί να 
προκύψουν εάν το προϊόν δεν χειριστεί σωστά και υπάρχει υπερβολική έκθεση σε αυτό είναι οι εξής: 

Κατάποση: Η κατάποση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό, διάρροια, κοιλιακό άλγος και 
χημικά εγκαύματα γαστρεντερική οδό. Στους αρουραίους η LD50 είναι 8,9 gr/kg. 

Επαφή με τα μάτια: Επαφή με τα μάτια προκαλεί σοβαρό τραυματισμό των ματιών. Το προϊόν είναι 
διαβρωτικό για τα μάτια. Επαφή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα του κερατοειδούς. 

Επαφή με το δέρμα: Διαβρωτικό σ΄ επαφή με το δέρμα.  Βαθμολογία ερεθισμού 5,08 στα 8,00. 



    Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας 
           Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 

Αριθ. 1907/2006 (REACH) 
                                       
Εμπορική Ονομασία: Υποχλωριώδες Νάτριο >12% 
Έκδοση: 1.0 / EΛ 
Ημέρα Αναθεώρησης: 09.04.2013 

 

Σελίδα 9 από 11 

 

Θανατηφόρος δόση LD50 για κουνέλια είναι μεγαλύτερη από 10 gr/kg. 

Εισπνοή: Εισπνοή ατμών ή αερολυμάτων θα προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Η εισπνοή 
υψηλών συγκεντρώσεων μπορεί να οδηγήσει σε δύσπνοια, πόνο στο στήθος, έντονο πονοκέφαλο, 
πνευμονική βλάβη και γενικά σοβαρά εγκαύματα σε όλο το αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνοντας 
ακόμη και πνευμονικό οίδημα. Στους αρουραίους η LD50 μιας ώρας είναι μεγαλύτερη από 10,5 mg/lit  στον 
αέρα. Συμπτώματα αδράνειας, αυξημένη παραγωγή δακρύων. 

Τοξικολογική αξιολόγηση 

 
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και σοβαρή οφθαλμική 
βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει επίσης σοβαρά εγκαύματα της αναπνευστικής οδού. Τα αποτελέσματα της 
τοξικότητας είναι άμεσα. 
 
Εμπειρίες στον άνθρωπο 

 
Η δράση της ουσίας επί του δέρµατος προξενεί εγκαύµατα. Με παρατεταμένη διάρκεια επαφής μπορεί να 
παρουσιαστεί ισxυρός ερεθισµός (άσπρη xρώση) και σxηµατισµός κύστεων (έγκαυµα). 
Δράση της ουσίας στο µάτι είναι καυστική. Μπορεί να προκαλέσει βαριά επιπεφυκίτιδα, βλάβες στον 
κερατοειδή χιτώνα ή ανεπανόρθωτες βλάβες στα µάτια. 
Δράση της ουσίας κατά την κατάποση µπορεί να οδηγήσει σε αιµορραγίες του βλεννογόνου του στόµατος, 
του οισοφάγου και του στοµάxου. Μπορεί να προκαλέσει φούσκωµα και αιµορραγίες στον βλεννογόνο του 
στοµάxου και να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες των εσωτερικών οργάνων, ιδιαίτερα σε περίπτωση λήψης 
µεγαλύτερης ποσότητας του προϊόντος. 
Δράση της ουσίας κατά την εισπνοή ατµού/αεροζόλ µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ερεθισμό των 
αναπνευστικών οδών και να προκαλέσει φλεγµονή των αναπνευστικών οδών καθώς και πνευµονικό 
οίδηµα. 
 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

12.1. Τοξικότητα 

Στο νερό η κινητικότητα του προϊόντος είναι μεγάλη. Σε αέρα κινητικότητα υπάρχει στους ατμούς του 
προϊόντος ενώ στο έδαφος απορροφάται. Μη βιοσυσσωρεύσιμο.         
 
Σε μικρή ποσότητα χρησιμοποιείται για κατεργασία πόσιμου νερού. Σε πόσιμο νερό το όριο είναι 250 mg/l 
σαν χλωριώντα (Cl

--
 ) (Υ2 2600/2001 ΦΕΚ Β 892/2001).                                                                                   

 
12.2. Ανθεκτικότητα και δυνατότητα αποδόμησης 

Όσο αφορά την φωτοδιάσπαση & την βιολογική αποικοδόμηση δεν υπάρχουν στοιχεία. 

 
13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων  
 
Το υλικό αυτό και τα δοχεία που το περιέχουν πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. Φροντίδα θα πρέπει 
να λαμβάνεται κατά τον χειρισμό των άδειων περιεκτών, οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί ή ξεπλυθεί. Οι 
κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν υπολείμματα του προϊόντος. Αποφεύγεται τον διασκορπισμό του 
υλικού, την απορροή του στο χώμα, στον υδροφόρο ορίζοντα, σε σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. 
 

13.1.1. Προϊόν 

 
Η απόσυρση των αποβλήτων γίνεται σύµφωνα µε τις τοπικές υπηρεσιακές διατάξεις. Δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενδεχομένως λόγω ανακύκλωσης/αποκομιδής 
απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή. Υπολείμματα και µη ανακυκλώσιμα διαλύματα παραδίδονται σε 
αναγνωρισμένη εταιρία επεξεργασίας. Σε μικρές ποσότητες η αποκομιδή μπορεί να γίνει, σύµφωνα µε τις 
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τοπικές διατάξεις, μετά από αραίωση µε πολύ νερό, ως απόνερο (στην αποχέτευση, εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων) 
 
13.1.2. Ακάθαρτες συσκευασίες 
 
Πλένετε τα άδεια δοxεία πριν την απόσυρση. Συνιστώμενο απορρυπαντικό είναι το νερό. Τα καθαρά υλικά 
συσκευασίας παραδίδονται στην τοπική ανακύκλωση. Μην επαναχρησιµοποιείτε τα κενά δοχεία και να τα 
αποκοµίζετε βάσει των τοπικών υπηρεσιακών κανονισμών. Τα δοχεία που δεν είναι εντελώς άδεια και/ή  τα 
καθαρισμένα δοxεία πρέπει να αποσύρονται όπως και η ουσία. 

 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 
Δοχεία. Βαρέλια. 
Βυτία. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ADR: 85 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Περιβάλλοντος. ΑΡΙΘΜΟΣ UN: 1791 

ΠΙΕΣΗ: Ατμοσφαιρική. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ: 
8, 61° 
(b),(c) 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡ.: ΟΧΙ ΕΤΙΚΕΤΑ: 8 

 
15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΗΣΗ 
 
Κανονισμοί/οδηγίες υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος για ουσίες ή μείγματα 
 
Κανονισμός (EC) No 1907/2006 
Κανονισμός (EC) No 1272/2008 
 
16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
16.1. Επεξήγηση φράσεων R, H & S   
 
Η314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.  
Η400 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  
Η411 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες  επιπτώσεις. 
Η290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.  
EUH031 - Σε επαφή με οξέα απελευθερώνονται τοξικά αέρια 
 

 
16.2. Πληροφορίες  
 
Οι  παραπάνω πληροφορίες  αφορούν  μόνον  το  συγκεκριμένο  υλικό όπως προσδιορίζεται  πιο  πάνω  
και  μπορεί  να  μην  ισχύουν  για  το  ίδιο  υλικό  αν αυτό αναμιχθεί, επεξεργασθεί ή χρησιμοποιηθεί µε 
άλλα υλικά ή άλλες διαδικασίες. 
Οι  πληροφορίες  αυτές, απ’ ότι  γνωρίζει  και  πιστεύει η FERI-TRI A.B.E.E., είναι  ακριβείς  και  αξιόπιστες  
κατά  την  αναφερόμενη  ημερομηνία.  Ωστόσο  ως  προς  την  ακρίβεια, την  αξιοπιστία  ή  την  πληρότητα   
των πληροφοριών δεν  διατυπώνεται  εγγύηση ή  δήλωση.  Με  αποκλειστικά  ατομική του  ευθύνη  ο  
καταναλωτής  που να  χρησιμοποιήσει το  υλικό,  θα  κρίνει  αν  ικανοποιείται  από  την  καταλληλότητα  και  
πληρότητα  των  πληροφοριών  αυτών  για  την  συγκεκριμένη  χρήση  του  υλικού  από  αυτόν.  
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Υπόμνημα 
 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.                                                                                                
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways. 
ASTM: American Society for Testing and Materials. 

ATP: Adaptation to Technical Progress. 
BCF: Bioconcentration Factor. 
BetrSichV: German Ordinance on Industrial Safety and Health. 
c. c.: closed cup, o. c.: open cup. 
CAS: Chemical Abstract Services. 
CESIO: European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates. 

ChemG: German Chemicals Act. 
CMR: Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction. 
CSR ; Chemical Safety Report : Έκθεση Χημικής Ασφάλειας  

DIN: German Institute for Standardization. 
DNEL: Derived No Effect Level: Ανώτατη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις 
ECHA; European Chemical Agency : Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 
GefStoffV: German Ordinance on Hazardous Substances. 
GGVSEB: German ordinance for road, rail and inland waterway transportation of  dangerous goods. 
GGVSee: German ordinance for sea transportation of dangerous goods. 

GLP: Good Laboratory Practice. 
GMO: Genetic Modified Organism. 
IATA DGR: International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations. 
ICAO-TI: International Civil Aviation Organisation - Technical Instructions. 
IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods Code. 
ISO: International Organization For Standardization. 

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level. 
LOEL: Lowest Observed Effect Level. 
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level. 
NOEC: No Observed Effect Concentration. 
NOEL: No Observed Effect Level. 
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development: Οργανισμός για την Οικονομική 
συνεργασία και την ανάπτυξη 
OEL: Occupational Exposure Limit. 
PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic. 

PEC: Predicted Effect Concentration. 
PNEC: Predicted No Effect Concentration: Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις 
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 
TA: Technical Instructions (German Ordinance) 
TG: Test Guideline: Οδηγία Ελέγχου  

TPR: Third Party Representative (Art. 4) 
TRGS: Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations) 
VCI: German "Verband der Chemischen Industrie e. V." 

vPvB: Very Persistent, Very Bioaccumulative 
VOC: Volatile Organic Compounds 
VwVwS: German Administrative Regulation on the Classification of Substances  Hazardous to Waters into 
Water Hazard Classes 
WGK: German Water Hazard Class 
WHO: World Health Organization 



ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ (SDS) 
ΔΙΑΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 
 
 

Σύνταξη: 30.11.2010 
Αριθμός αναθεώρησης: 3 
Αναθεώρηση: 09.03.2017 
Έκδοση: 3.0 

 
 
ΤΜΗΜΑ 1     Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 
 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Χημική ονομασία: Υδροξείδιο του νατρίου 
Εμπορική ονομασία: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 
Αριθμός ευρετηρίου: 011-002-00-6 
Αριθμός EC: 215-185-5 
Αριθμός CAS: 1310-73-2 
Ονομασία IUPAC: Υδροξείδιο του νατρίου 
Αριθμός καταχώρισης REACH: 01-2119457892-27-0008 
Είδος ουσίας: 

Σύνθεση: μονοσυστατική ουσία 
Προέλευση: ανόργανη 

 
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος 

Ενδιάμεσα προϊόντα, ρυθμιστές pH, χημικά εργαστηρίου. 
Οι μεγαλύτερες ποσότητες διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου χρησιμοποιούνται στην οργανική και 
ανόργανη χημική βιομηχανία. Μεγάλοι καταναλωτές είναι η βιομηχανία χαρτοπολτού και χάρτου, η 
βιομηχανία παραγωγής τεχνητής μετάξης και βισκόζης και η βιομηχανία αλουμινίου. Σημαντική είναι 
η κατανάλωση και από τη βιομηχανία σάπωνος και απορρυπαντικών, τη βιομηχανία υάλου και 
τροφίμων. Χρησιμοποιείται επίσης στη διαχείριση νερού και λυμάτων. 
Σημείωση: Για τον πλήρη κατάλογο των χρήσεων για τις οποίες επισυνάπτεται ως παράρτημα 
Σεναρίου έκθεσης (ΣΕ), ανατρέξτε στο ΤΜΗΜΑ 16. 

 
1.2.1. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Δεν υπάρχει αντενδεικνυόμενη χρήση. 
 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Ταυτοποίηση της εταιρείας: 
BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1 
H-3700 Kazincbarcika 
Ουγγαρίας 
Τηλέφωνο: +36 48 511 211 (0-24 ώρες) 
Άλλες παρατηρήσεις: 
Διαθέσιμες γλώσσες της τηλεφωνικής υπηρεσίας: Ουγγρικά, Αγγλικά. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του υπευθύνου για το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας: sds@borsodchem.eu 

 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

SGS Emergency Response Services 
Τηλέφωνο: +32 3 575 55 55 (διεθνές, 0-24 ώρες) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (τηλέφωνο χωρίς χρέωση, 0-24 ώρες) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24 ώρες) 

 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Ουγγαρίας) 
Τηλέφωνο: 06 80 201 199 (τηλέφωνο χωρίς χρέωση, 0-24 ώρες) 
+36 1 476 64 64 (0-24 ώρες) 
Άλλες παρατηρήσεις: 
Διαθέσιμες γλώσσες της τηλεφωνικής υπηρεσίας: Ουγγρικά, Αγγλικά. 

 
Poison Information Centre (Κέντρο Δηλητηριάσεων) (Ελλάδα) 
Τηλέφωνο: (0030) 2107793777 (24 ώρες/ημέρα) 
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ΤΜΗΜΑ 2     Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
2.1.1. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 
 

Τάξεις/κατηγορίες 
κινδύνου Δηλώσεις κινδύνου 

Met. Corr. 1 H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
Skin Corr. 1A H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Ειδικά όρια συγκέντρωσης 

Περιοχή συγκέντρωσης (%): >= 5 
Κατηγορίες κινδύνου: Skin Corr. 1A 

 
Περιοχή συγκέντρωσης (%): >= 2 - < 5 

Κατηγορίες κινδύνου: Skin Corr. 1B 
 

Περιοχή συγκέντρωσης (%): >= 0.5 - < 2 
Κατηγορίες κινδύνου: Skin Irrit. 2 

Eye Irrit. 2 
 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης 
2.2.1. Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 

Κωδικός προϊόντος: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 
Ουσία: Υδροξείδιο του νατρίου 
Αριθμός ευρετηρίου: 011-002-00-6 

 
Εικονόγραμμα κινδύνου: 

 

  
 

 GHS05 
 

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 
 

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
 

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

 
Δηλώσεις προφυλάξεων: 

 
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/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 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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Συμπληρωματικεσ πληροφοριεσ κινδυνου (ΕΕ): Δεν ισχύει. 
 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια των έμμονων, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (PBT) ή των άκρως 
έμμονων, άκρως βιοσυσσωρεύσιμων (vPvB) ουσιών σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 3     Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
 
3.1. Ουσίες 
 

Χημική 
ονομασία 

Αριθμός 
EC 

Αριθμός 
CAS 

Αριθμός 
ευρετηρίου 

Αριθμός καταχώρισης 
REACH 

Περιοχή 
συγκέντρωσης 

% (w/w) 

Υδροξείδιο του 
νατρίου 215-185-5 1310-73-2 011-002-00-6 01-2119457892-27-0008 20 - 50 

 
 
ΤΜΗΜΑ 4     Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
4.1.1. Σε περίπτωση εισπνοής: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή, αν 

χρειάζεται, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Ξαπλώστε τον παθόντα σε κατάλληλη στάση, σκεπάστε 
τον για να είναι ζεστός. Καλέστε αμέσως γιατρό. 

4.1.2. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. 
Ξεπλύνετέ τα με άφθονο νερό. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Καλέστε αμέσως 
γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

4.1.3. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 
15 λεπτά. Σε περίπτωση δυσκολίας ανοίγματος των βλεφάρων. Σε περίπτωση δυσκολίας να 
ανοιχτούν τα βλέφαρα χορηγήστε αναλγητικό οφθαλμικό διάλυμα (οξυβουπροκαΐνη). Καλέστε 
αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μεταφέρετε αμέσως τον παθόντα σε νοσοκομείο. 

4.1.4. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μεταφέρετε 
αμέσως τον παθόντα σε νοσοκομείο. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο 
εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

4.1.5. Οδηγίες για γιατρούς: Καθαρός αέρας, ανάπαυση. Ημικαθιστή θέση. Αν χρειαστεί, κάντε τεχνητή 
αναπνοή. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες: Καυστικό. Είναι πολύ 
καυστικό για τα μάτια, το δέρμα και τις αναπνευστικές οδούς. Καυστικό και σε περίπτωση 
καταπόσεως. Η εισπνοή εκνεφωμάτων της ουσίας προκαλεί πνευμονικό οίδημα. Επανειλημμένη ή 
παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα. 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Τα 
συμπτώματα του πνευμονικού οιδήματος δεν εμφανίζονται αμέσως, αλλά αργούν να εκδηλωθούν 
μερικές ώρες, πράγμα που επιβαρύνεται έτι περαιτέρω από τη σωματική καταπόνηση. Εξ ου η 
ανάγκη για ηρεμία και ιατρική παρακολούθηση. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 5     Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Αποδεκτά υλικά κατάσβεσης: 
Φροντίστε για κατάλληλα υλικά κατάσβεσης αναλόγως των τοπικών συνθηκών και του 
περιβάλλοντος. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα: Το προϊόν δεν είναι αναφλέξιμο. 
Δεν είναι εύφλεκτο. Αντιδρά βίαια με το νερό. Κατά την αντίδραση με μέταλλα ελευθερώνεται νερό. 
Σε αντίδραση με ελαφρά μέταλλα (αλουμίνιο, μαγνήσιο), ψευδάργυρο, μόλυβδο αναπτύσσει 
υδρογόνο, το δε υδρογόνο μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικό μείγμα με τον αέρα, οπότε το υδροξείδιο 
του νατρίου πρέπει να αραιωθεί με άφθονο νερό. 

  

Έκδοση 3.0 – 09.03.2017 3 / 12 



ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ (SDS) 
ΔΙΑΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 
 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε αναπνευστική 
συσκευή κλειστού κυκλώματος. Χρησιμοποιήστε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Φορέστε 
ενδυμασία ανθεκτική στα χημικά. 
Πρόσθετες πληροφορίες: Σε περίπτωση πυρκαγιάς που προκαλείται στο περιβάλλον: εφαρμόστε 
κατάλληλο πυροσβεστικό υλικό. Ψύξτε τους περιέκτες με ψεκασμό νερού. 
Κλάση αναφλεξιμότητας στην Ουγγαρία: μη αναφλέξιμο. 

 
 
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 

Αποτρέψτε την περαιτέρω διαφυγή ή διαρροή, αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Να φυλάσσεται 
μακριά από ασύμβατα υλικά. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 
Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλές μέρος. Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά από τη 
διαρροή/διαφυγή και σε αντίθετη κατεύθυνση από τον άνεμο. Αερίστε το μέρος. Φορέστε κατάλληλη 
προστατευτική ενδυμασία. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Δεν πρέπει να διαφύγει στο περιβάλλον. Να μην εισέλθει στα επιφανειακά νερά ή στο αποχετευτικό 
δίκτυο. Αν το προϊόν μολύνει ποταμούς, λίμνες ή το αποχετευτικό δίκτυο, ειδοποιήστε τις αρμόδιες 
αρχές. Ουσίες με υψηλό pH να εξουδετερωθούν πριν εκκενωθούν. Μετά από προσεκτική 
εξουδετέρωση με όξινο διάλυμα να αραιωθούν με άφθονο νερό. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
Αν διέφυγε μικρή ποσότητα της ουσίας, σκεπάστε την με απορροφητικό υλικό, όπως ξηρό χώμα ή 
άμμος, και αφού περισυλλεγεί, να μεταφερθεί σε κλειστό δοχείο σε ασφαλή χώρο απόθεσης για να 
διατεθεί κατάλληλα. Να φυλάσσεται σε κλειστά δοχεία με κατάλληλη ετικέτα. Να φυλάσσεται σε 
κατάλληλα κλειστά δοχεία για τελική διάθεση. Η διαχείριση της ουσίας που ανακυκλώθηκε να γίνει 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ «Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη». 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα: Βλέπε τις πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία εκτάκτου 
ανάγκης στο τμήμα 1 και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων στο τμήμα 13. Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενοι προστατευτικοί εξοπλισμοί: βλέπε τμήμα 8. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 7     Χειρισμός και αποθήκευση 
 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Χρησιμοποιείται σε κλειστό κύκλωμα. Κατά την αραίωση να πρόστίθεται το προϊόν στο νερό. Μην 
προσθέτετε ποτέ το νερό στο προϊόν. Να χρησιμοποιούνται μόνο εξοπλισμοί και υλικά συμβατά με 
το προϊόν. Να φυλάσσεται μακριά από ασύμβατα υλικά. Να μετακινείται κατά προτίμηση με αντλία ή 
μέσω βαρύτητας. 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 
Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο μέρος σε δοχεία με κατάλληλη ετικέτα. Τα δοχεία να 
διατηρούνται κλειστά. Να φυλάσσεται μακριά από ασύμβατα υλικά. 
Υλικά συσκευασίας: 
Ανοξείδωτος χάλυβας, πολυαιθυλένιο, χαρτί + ΡΕ 
Μη αποδεκτά υλικά συσκευασίας: 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Για τον πλήρη κατάλογο των χρήσεων για τις οποίες 
επισυνάπτεται ως παράρτημα Σεναρίου έκθεσης (ΣΕ), ανατρέξτε στο ΤΜΗΜΑ 16. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 8     Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
 

Οι σημαντικές οδοί έκθεσης: 
Ανθρώπινη έκθεση: προφορικά. 
Περιβαλλοντική έκθεση: από το έδαφος. 
Μορφή έκθεσης: τυχαία/σπάνια. 
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Συνιστώμενες στρατηγικές ελέγχου: 
1. Εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής της εργασίας. 
2. Χρήση τοπικού εξαερισμού. 
3. Κλειστές διεργασίες. 
4. Λήψη συμβουλών από ειδικούς. 

 
8.1. Παράμετροι ελέγχου 
8.1.1. Όρια επαγγελματικής έκθεσης 

Ουσία: Υδροξείδιο του νατρίου 
Αριθμός CAS: 1310-73-2 

 
Χώρες Οριακή τιμή (8 ωρών) Οριακή τιμή (βραχυπρόθεσμη) 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Αυστρία  2 εισπνεύσιμα αερολύματα  4 εισπνεύσιμα αερολύματα 
Βέλγιο  2   
Δανία  2  2 

Φινλανδία    2 
Γαλλία  2   

Ουγγαρία  2  2 
Πολωνία  0.5  1 
Λετονία  0.5   
Ισπανία  2   
Σουηδία  1  2 
Ελβετία  2 εισπνεύσιμα αερολύματα  2 εισπνεύσιμα αερολύματα 

Ηνωμένο Βασίλειο    2 
Πηγή: http://limitvalue.ifa.dguv.de 

 
8.1.2. DNEL/PNEC 
 

Εργαζόμενοι: 
Μακροπρόθεσμη έκθεση – τοπικές επιπτώσεις (εισπνοή):  DNEL = 1.0 mg/m³ 

 
Πληθυσμός: 
Μακροπρόθεσμη έκθεση – τοπικές επιπτώσεις (εισπνοή):  DNEL = 1.0 mg/m³ 

 
PNEC: Χάρη στην υψηλή υδατοδιαλυτότητα και την πολύ χαμηλή πίεση ατμών το NaOH θα 
βρίσκεται ως επί το πλείστον στο νερό. Στο νερό (συμπεριλαμβανομένου του νερού του υπεδάφους 
και των ιζηματογενών σχηματισμών) το NaOH βρίσκεται υπό μορφή ιόντων νατρίου (Na+) και 
υδροξειδίου (OH-), διότι το στερεό NaOH γρήγορα διαλύεται και διασπάται στο νερό. 

 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 

Να φροντίζετε για επαρκή αερισμό. Να ληφθούν μέτρα που να πληρούν τα όρια επαγγελματικής 
έκθεσης. 

8.2.2. Μέτρα ατομικής προστασίας 
8.2.2.1. Προστασία των ματιών/του προσώπου 

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικών γυαλιών ανθεκτικών στα χημικά. 
8.2.2.2. Προστασία του δέρματος 

Προστασία των χεριών 
Κλειστά προστατευτικά γάντια. Κατάλληλα υλικά: PVC, νεοπρένιο, φυσικό καουτσούκ, βουτυλικό 
καουτσούκ. 
Μη αποδεκτό υλικό: δέρμα. 
Προστασία του σώματος: Ποδιά ανθεκτική στα χημικά. Ποδιά / μπότες από PVC, προκειμένου για 
σκόνες νεοπρένιο. 

8.2.2.3. Προστασία των αναπνευστικών οδών 
Σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης ή εκνεφωμάτων χρησιμοπιήστε αναπνευστική συσκευή με 
κατάλληλο φίλτρο. Συνιστώμενος τύπος φίλτρου: Ρ3. 
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8.2.2.4. Μέτρα γενικής ασφάλειας και υγιεινής 

Εξασφαλίστε φιάλες ή συσκευές πλύσης των ματιών που να πληρούν τις προδιαγραφές. Αφαιρέστε 
αμέσως τα μολυσμένα ρούχα ή υποδήματα. Να διατεθούν σύμφωνα με την ορθή πρακτική 
επαγγελματικής υγιεινής και τεχνολογίας της ασφάλειας. 

8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 
 
 
ΤΜΗΜΑ 9     Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Όψη: 
Φυσική κατάσταση: υγρό (20°C, 1013 hPa) 
Χρώμα: Άχρωμο. 

Οσμή: Άοσμο. 
Όριο οσμής: Δεν υπάρχουν στοιχεία. 
pH: Δεν ισχύει. 
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως: -26°C (διάλυμα 20%),· 16°C (διάλυμα 

40%) 
Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης: 108°C (διάλυμα 20%),· 128°C 

(διάλυμα 40%) 
Σημείο ανάφλεξης: Δεν ισχύει. 
Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν υπάρχουν στοιχεία. 
Αναφλεξιμότητα: Δεν ισχύει. 
Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας: Δεν ισχύει. 
Πίεση ατμών: Δεν ισχύει. 
Πυκνότητα ατμών: Δεν υπάρχουν στοιχεία. 
Πυκνότητα: 1.22 - 1.53 g/cm3 (διάλυμα 20-50%, 

20°C) 
Διαλυτότητα (διαλυτότητες): Διαλύεται εξαιρετικά καλά (> 10.000 

mg/l). 
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: Δεν ισχύει. 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν ισχύει. 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν υπάρχουν στοιχεία. 
Ιξώδες: 8.23 - 51.911 mPa.s (9 mol/l – 

κεκορεσμένο διάλυμα·25°C). 
Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν ισχύει. 
Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν ισχύει. 

 
9.2. Άλλες πληροφορίες 

Επιφανειακή τάση: Δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH η μελέτη πρέπει να διεξάγεται 
μόνον εάν, βάσει της δομής, αναμένεται ή είναι δυνατόν να προβλεφθεί επιφανειοδραστικότητα. 
Επιπλέον, η επιφανειοδραστικότητα δεν είναι επιθυμητή ιδιότητα της ουσίας (εφαρμογή 
Παραρτήματος VII, Στήλης 2). 
Κοκκομετρία: Δεν ισχύει. Το NaOH διατίθεται στο εμπόριο υπό μορφή υδατικού διαλύματος 
διαφόρων συγκεντρώσεων (αλκάλι). 
Σταθερότητα στους οργανικούς διαλύτες και ταυτότητα των σχετικών προϊόντων αποδόμησης: Δεν 
ισχύει. Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί, αν η ουσία είναι 
ανόργανη (εφαρμογή Παραρτήματος VII, Στήλης 2). 
Σταθερά διάστασης: Δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί, αν η ουσία είναι υδρολυτικά ασταθής (ο χρόνος ημιζωής είναι κάτω των 12 ωρών) 
(εφαρμογή Παραρτήματος IX, Στήλης 2). Το υδροξείδιο του νατρίου στο νερό διίσταται πλήρως σε 
ιόντα νατρίου (Na+) και υδροξειδίου (OH-). 
Συμπληρωματικές φυσικοχημικές πληροφορίες: Το υδροξείδιο του νατρίου είναι έντονα αλκαλική 
ουσία, η οποία στο νερό διίσταται πλήρως σε ιόντα νατρίου (Na+) και υδροξειδίου (OH-). Η διάλυση 
στο νερό/διάσταση είναι έντονα εξώθερμη, με βίαιη αντίδραση, όταν προστίθεται NaOH στο νερό. 
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ΤΜΗΜΑ 10     Σταθερότητα και δραστικότητα 
 
10.1. Αντιδραστικότητα: Πιθανός κίνδυνος παραγωγής θερμότητας. Διαβρωτικό για τα μέταλλα. 
10.2. Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης. 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Κατά την αντίδραση με μέταλλα παράγεται υδρογόμο. Εξώθερμη αντίδραση με ισχυρά οξέα. 
Επικίνδυνη βίαιη αντίδραση. Εκρηκτικότητα. Αντιδρά βίαια με νερό. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν: Μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να αποφεύγεται η θερμική 
διάσπαση και η υπερθέρμανση. Παγετός. 

10.5. Μη συμβατά υλικά: Μέταλλα, οξειδωτικά, οξέα, αλουμίνιο και άλλα ελαφρά μέταλλα και τα κράματά 
τους. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Υδρογόνο. 
 
 
ΤΜΗΜΑ 11     Τοξικολογικές πληροφορίες 
 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Επιπλέον, υπό κανονικές συνθήκες διαχείρισης και χρήσης η έκκριση NaOH από τα όργανα μέσα 
στο ανθρώπινο σώμα θεωρείται απίθανη, επομένως δεν χρειάζεται να διενεργηθούν περαιτέρω 
μελέτες (…, ). 

11.1.1. Οξεία τοξικότητα 
Οξεία τοξικότητα – από άλλες οδούς 

Ποντικός (ενδοπεριτοναϊκό) LD50 = 40 mg/kg β.σ. 
Μέθοδος: αλλες κατευθυντήριες γραμμές 

11.1.2. Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος 
Κόνικλο    Ερεθιστικό. 

Μέθοδος: OECD Guideline 404 
Άνθρωπος Ερεθιστικό. 

Μέθοδος: αλλες κατευθυντήριες γραμμές 
11.1.3. Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών 

Κόνικλος   Ερεθισμός. (διάλυμα 2% NaOH) 
Μέθοδος: OECD Guideline 404 

11.1.4. Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος 
Ευαισθητοποίηση του δέρματος: 

Άνθρωπος (άνδρες)  Μη ευαισθητοποιητικό. 
Μέθοδος: αλλες κατευθυντήριες γραμμές 

11.1.5. Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 
Γονιδιακή μετάλλαξη, in vitro: 

Κινέζικου χάμστερ (θηλυκό) Αρνητικός. 
Μέθοδος: αλλες κατευθυντήριες γραμμές 

11.1.6. Καρκινογένεση: Δεν έχει καταταχθεί. 
11.1.7. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Δεν έχει καταταχθεί. 
11.1.8. STOT - εφάπαξ έκθεση: Δεν έχει καταταχθεί. 
11.1.9. STOT επανειλημμένη έκθεση: Δεν έχει καταταχθεί.  
11.1.10. Τοξικότητα αναρρόφησης: Δεν υπάρχουν στοιχεία. 
 
 
ΤΜΗΜΑ 12     Οικολογικές πληροφορίες 
 
12.1. Τοξικό Όταν καταλήγει στα υπόγεια νερά, η απορρόφησή της από κοκκώδη υλικά και ιζήματα είναι 

ασήμαντη, με αποτέλεσμα να μη συσσωρεύεται στους ζωντανούς ιστούς τητα. 
12.1.1. Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον 

Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα: 
Ασπόνδυλα γλυκέων υδάτων (Ceriodaphnia sp.) EC50 = 40.4 mg/l (24 ώρες) 

Μέθοδος: αλλες κατευθυντήριες γραμμές 
Τοξικότητα στους μικροοργανισμούς: 

Photobacterium phosphoreum   EC50 = 22 mg/l (15 λεπτά) 
Μέθοδος: αλλες κατευθυντήριες γραμμές 
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12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Βιοαποσύνθεση στο νερό: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. 
Βιοαποσύνθεση στο νερό και στα ιζήματα: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. 
Βιοαποσύνθεση στο έδαφος: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Προσρόφηση / εκρόφηση: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑBT και αΑαB 

Η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια των έμμονων, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (PBT) ή των άκρως 
έμμονων, άκρως βιοσυσσωρεύσιμων (vPvB) ουσιών σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Το ουσίας δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
παγκόσμια θέρμανση, την καταστροφή της στιβάδας όζοντος της στρατόσφαιρας ή στη συσσώρευση 
του όζοντος στην τροπόσφαιρα. 

 
 
ΤΜΗΜΑ 13     Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Σύμφωνα με τις διεθνείς και τοπικές ρυθμίσεις που αφορούν τα 

απόβλητα. 
13.1.1. Διαχείριση προϊόντος / συσκευασίας: 

Προϊόν: Το άχρηστο, μη επεξεργασμένο προϊόν πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνο απόβλητο και 
πρέπει, κατά προτίμηση, να εξουδετερωθεί πριν από τη μεταφορά στον χώρο διάθεσης. Η 
διαχείριση του παραγόμενου αποβλήτου πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένες εταιρείες σύμφωνα με 
τις τοπικές ρυθμίσεις, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα. 
Συσκευασία: Η διαχείριση της μολυσμένης συσκευασίας/περιέκτη πρέπει να γίνεται όπως στην 
περίπτωση του προϊόντος. Μετά από κατάλληλο καθαρισμό η συσκευασία μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί. 

13.1.2. Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων: Σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. 
 
 
ΤΜΗΜΑ 14     Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 
 

Μεταφορά μέσω ξηράς (ADR/RID/GGVSE) 
Εσωτερική πλωτή μεταφορά (ADN (R)) 
Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG-Code/GGVSee) 
Μεταφορά μέσω αέρος (ICAO/IATA/DGR) 

 
14.1 Αριθμός ΟΗΕ:    1824 
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

Γλώσσα: Αγγλικά 
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 8 
14.4. Ομάδα συσκευασίας:   II 

Μεταφορά μέσω ξηράς (ADR/RID/GGVSE): 
Ετικέτα ADR/RID:   8 
Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG-Code/GGVSee): 
Ετικέτα:     Διαβρωτικό. 
Μεταφορά μέσω αέρος (ICAO/IATA/DGR): 
Ετικέτα ICAO:    Διαβρωτικό. 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:  Οχι 
Θαλάσσιος ρυπαντής:   Οχι. 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
Αριθμός EmS:    F-A, S-B 

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC: 
Δεν θεωρείται πιθανή. 
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ΤΜΗΜΑ 15     Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 
 
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή 

το μείγμα 
Πληροφορίες όσον αφορά τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις για την ασφάλεια, την υγεία και το 
περιβάλλον: Το υδροξείδιο του νατρίου δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
2012/18/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Seveso III). 

 
Η ουσία μπορεί να καταταχθεί στο Παράρτημα V της Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων προϊόντων στην αγορά. 
Το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (EE) αριθ. 1062/2014 περιέχει τις υπάρχουσες δραστικές ουσίες 
και τύπους προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αναθεώρησης. Στο παράρτημα αυτό το 
NaOH δεν αναφέρεται πλέον ως δραστική ουσία. 

 
Άδεια του OÉTI (Εθνικού Ινστιτούτου Τροφιμολογίας και Διατροφολογίας της Ουγγαρίας): 
3989/2006 OÉTI 
1086/1997 OÉTI 

 
15.1.1. Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 , για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και 
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση 
και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 

• ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης 
Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 
96/82/ΕΚ του Συμβουλίου. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων. 

• ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1062/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης 
Αυγούστου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των 
υπαρχουσών δραστικών ουσιών που περιέχονται σε βιοκτόνα τα οποία αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 
2008 , για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. 

• Διεθνείς Κάρτες Χημικής Ασφάλειας (WHO/IPCS/ILO) 
• Οδηγίες της Euro Chlor (www.eurochlor.org) 

 
15.1.2. Σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις 
 

• Νόμος αριθ. XXV του έτους 2000 περί χημικής ασφάλειας. 
• Απόφαση αριθ. 44/2000 (ΧΙΙ.27) EüM του Υπουργού Υγείας περί ειδικών κανόνων ορισμένων 

διαδικασιών και δραστηριοτήτων που αφορούν τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα 
σκευάσματα. 

• ΚΥΑ αριθ. 25/2000 (IX.3.) EüM–SZCSM των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικογένειας 
περί χημικής ασφάλειας των χώρων εργασίας. 

• Νόμος αριθ. LXXXIX του έτους 2015 περί κυρώσεως των Παραρτημάτων Α και Β της 
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) 
όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του έτους 
2015. 
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• Νόμος αριθ. LXXΧIII του έτους 2015 περί κυρώσεως του Παραρτήματος του Προσαρτήματος Γ 
του Πρωτοκόλλου του Βίλνιους, της 3ης Ιουνίου 1999, που τροποποιεί τη Σύμβαση περί των 
διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών (COTIF), όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με τις 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

• ΚΥΑ αριθ. 38/2003 (VII.7) ESZCSM-FVM-KvVM των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας & Οικογένειας 
και Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Υδάτων [της Ουγγαρίας] περί όρων 
μεταφοράς και διάθεσης στην αγορά των βιοκτόνων προϊόντων. 

• Κυβερνητική Πράξη αριθ. 225/2015 (VIII.7) περί των όρων άσκησης των δραστηριοτήτων που 
αφορούν επικίνδυνα απόβλητα. 

 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Ο προμηθευτής έχει ετοιμάσει την αξιολόγηση χημικής 

ασφάλειας της ουσίας. 
 
 
ΤΜΗΜΑ 16.     Άλλες πληροφορίες 
 
16.1. Υπόδειξη αλλαγών: 
 

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη έκδοση. 
Αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 2.0 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας: στα τμήματα 1.1., 1.4., 
2.1., 2.2., 3.1., 5.3., 6.2., 7.2., 7.3., 8., 9.1., 11., 12., 13., 15.1., 16. 

 
16.2. Συντομογραφίες και ακρωνύμια: 
 

β.σ.: βάρους σώματος 
CAS, αριθμός, ονομασία: Αριθμός, ονομασία του μητρώου των Chemical Abstracts Service 
CLP: Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 
EK: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
EK, αριθμός: Κοινοτικός αριθμός: EINECS, ELINCS ή NLP 
EINECS: Ευρωπαϊκός κατάλογος υφιστάμενων χημικών ουσιών 
ELINCS: Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιημένων ουσιών 
Eye Dam.: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
Eye Irrit.: Οφθαλμική ερεθισμός 
IUPAC: Διεθνής Ένωση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χημείας 
LC50: Συγκέντρωση που προκαλεί θνησιμότητα 50% 
LD50: Μέση θανατηφόρα συγκέντρωση 
Met. Corr.: Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα 
NaOH: Υδροξείδιο του νατρίου 
NLP: Όχι πλέον πολυμερές 
PBT: Έμμονος, βιοσυσσωρεύσιμος και τοξικός 
PE: Πολυαιθυλένιο 
PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις 
PROC: Κατηγορία διαδικασίας 
PVC: Χλωριούχο πολυβινύλιο 
REACH: Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων 
Skin Corr.: Διάβρωση του δέρματος 
Skin Irrit.: Ερεθισμός του δέρματος 
ΣΕ: Σενάριο έκθεσης 
STOT: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα 
STOT SE: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση 
STOT RE: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση 
STP: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
vPvB: Άκρως έμμονος και άκρως βιοσυσσωρεύσιμος. 

 
16.3. Παραπομπές και πηγές δεδομένων: Φάκελος καταχώρισης του υδροξείδιο του νατρίου (EC 215-

185-5) 
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16.4. Ταξινόμηση μειγμάτων και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP): 
 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 Μέθοδος ταξινόμησης 

Met. Corr. 1 Γνώμη εμπειρογνώμονα. 
Skin Corr. 1A Βάσει πειραματικών δεδομένων. 
Eye Dam. 1 Βάσει πειραματικών δεδομένων. 

 
16.5. Σχετικές φράσεις H και P 
 

Φράσεις H: 
 

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 
Φράσεις P: 

 
P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/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 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. 
 
16.6. Γενικός κατάλογος εφαρμογών (Σενάριο έκθεσης) 
 

ΣΕ1: Παραγωγή υγρού NaOH (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, 
PROC 9) 

ΣΕ2: Παραγωγή στερεού NaOH (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, 
PROC 9) 

ΣΕ3: Βιομηχανική και επαγγελματική χρήση NaOH (PROC 1-27) 
ΣΕ4: Καταναλωτική χρήση NaOH (PROC δεν ισχύει) 

 
 
Παράρτημα 1: Σενάριο έκθεσης (ΣΕ) 
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ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ (SDS) 
ΔΙΑΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 
 
 

Γλώσσα: Ελληνικά 
Ημερομηνία: 09.03.2017  

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
ΔΙΑΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

 

www.borsodchem-group.com 

Το παρόν Δελτίο Δεδομένων προορίζεται για παροχή πληροφοριών προστασίας της υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες του Δελτίου 
βασίζονται στις σημερινές γνώσεις μας γύρω από το προϊόν. Τις παραθέτουμε σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή γνώση μας, αλλά με μόνο σκοπό την ενημέρωση. 

Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αποβλέπει στο να βοηθήσει τον χρήστη, με γνώμονα τον τον σκοπό χρήσης που επιδιώκει, στη λήψη απόφασης για την εφαρμοσιμότητα 
και καταλληλότητα του προϊόντος και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει κατά τη χρήση των επικίνδυνων υλικών, αλλά δεν τον απαλλάσσει από τη γνώση και 
εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών και κανονισμών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας.  

Επειδή δεν έχουμε καμία δυνατότητα επηρεασμού του χειρισμού, αποθήκευσης, χρήσης και καταστροφής του προϊόντος ούτε διαθέτουμε τις σχετικές πληροφορίες, 
αποποιούμεθα κάθε ευθύνη για τον χειρισμό, αποθήκευση, χρήση και καταστροφή του. 

Σε περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιηθεί ως συστατικό κάποιου άλλου προϊόντος, το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παύει να ισχύει. 
 

Manufactured by: 
 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1.  

H-3700 Kazincbarcika 
Hungary 

Phone: +36-48 511 211  
Fax: +36-48 511 511 
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί.  -  SDSCLP_CY 

1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Σήμα κατατεθέν : Praestol™ 856 BS 
Μέσο κροκίδωσης 
™ Εμπορικό σήμα της Ashland ή των θυγατρικών της, 
κατετεθειμένο σε διάφορες χώρες 

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

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 

: Μέσο κροκίδωσης 
 

  
 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Ashland 
Ταχυδρομική θυρίδα 8619 
NL3009 AP, Rotterdam 
Κάτω χώρες 
 
EUSMT@ashland.com 
 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
+1-800-274-5263/+1-606-329-5701 ή 
επικοινωνήστε με το τοπικό σας τμήμα 
επειγόντων περιστατικών στον αριθμό 112 
 
Πληροφορίες προΐόντος 
+31 10 497 5000 (στην Ολλανδία), ή 
επικοινωνήστεμε τον τοπικό σας υπεύθυνο 
CSR 

 
 

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 

Καμία επικίνδυνη ουσία ή μείγμα με την έννοια της Οδηγίας περί Επικίνδυνων Ουσιών ή των 
Οδηγιών της ΕΕ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

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

 
 
 
Σήμανση σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΚ(1999/45/EK) 

Φράση(εις)-S : S22 Μη αναπνέετε την σκόνη. 
S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. 
 

 
Ειδική επισήμανση : λτίοΔε δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία 
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ορισμένων μειγμάτων χρήστη εφόσον ζητηθεί. 
 

 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

Αξιολόγηση : ουσία ΑΒΤ ,  ουσία αΑαΒ  -  δεν έχει προσδιορισθεί 
 

3. Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.2 Μείγματα 

 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 

Αριθμός καταχώρησης 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΕΚ) αριθ. 
1272/2008) 

Συγκέντρωση 
[%] 

Κιτρικό Οξύ, 
μονοϋδρική 

5949-29-1  
201-069-1 
 

Xi; R36 
 

Eye Irrit. 2; H319 
 

>= 2,5 - < 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. 

 
 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικές υποδείξεις : Δεν απαιτείται τυπικά παροχή πρώτων βοηθειών. Εάν 
παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε αμέσως ιατρική 
βοήθεια. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. 
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. 
Σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή χορηγείστε οξυγόνο. 
 

Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 

: Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. 
Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό. 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 

: Πλύνετε τα μάτια τουλάχιστον για 15 λεπτά με νερό. Κάντε 
ιατρική εξέταση αν εμφανισθεί ερεθισμός των ματιών ή είναι 
επίμονος. 
Απομακρύνετε το φακούς επαφής. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης : Μη προκαλείτε εμετό δίχως ιατρική υπόδειξη. 
Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το 
στόμα. 
Εάν είναι απαραίτητο συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
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4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα : Ενδείξεις και συμπτώματα από την έκθεση σ' αυτό το υλικό 
μέσω εισπνοής, κατάποσης, ή και διέλευσης αυτού του υλικό 
μέσω του δέρματος, μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 
Γαστροεντερικές ενοχλήσεις 
ερεθισμός (μύτη, λαιμός, αναπνευστικές οδοί) 
 

Κίνδυνοι : δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Μεταχείριση : δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
 

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 

: Σκόνη ABC 
Ομίχλη νερού 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
Αφρός 
 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 

: Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή 
κοίτες νερού. 
 

Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 

: διοξείδιο άνθρακα και μονοξείδιο άνθρακα 
υδροχλωρικό οξύ 
οξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του νατρίου 
 

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

: Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική 
συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 
 

Περαιτέρω πληροφορίες : Ψύξτε το δοχείο και το περιβάλλον με ψέκασμα νερού. 
Μην αφήσετε το νερό απόσβεσης να εισχωρήσει σε 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 
Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των 
τοπικών αρχών. 
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6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Προσωπικές προφυλάξεις : Άτομα που δεν φορούν προστατευτικό εξοπλισμό θα πρέπει 
να απομακρυνθούν από την περιοχή της κηλίδας έως ότου 
έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός. 
 

 : Το υλικό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ολισθηρότητας. 
 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 

: Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό 
είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. 
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού : Παραδίνεται προς διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία. 
Συγκεντρώστε και διαθέσετε χωρίς να δημιουργήσετε σκόνη. 
 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 

: Μην αναπνέετε ατμούς/σκόνη. 
Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8. 
Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της εργασίας. 
Εξασφαλείστε πριν από τις ενέργειες μεταγγίσεως την γείωση 
ολόκληρου του εξοπλισμού. 
 

Υποδείξεις προστασίας σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και 
έκρηξης 

: Πάρτε μέτρα ενάντια σε ηλεκτροστατική φόρτιση. 
Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. 
Λάβετε μέτρα κατάλληλου εξαερισμού σε περίπτωση 
σχηματισμού σκόνης. 
 

Υδρόλυση : > 70 % 
 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 

: Διατηρείται στην αρχική συσκευασία. 
Τα δοχεία διατηρούνται ερμητικά κλειστά, σε δροσερό και με 
καλό εξαερισμό τόπο. 
 

Υποδείξεις για κοινή 
αποθήκευση 

: Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί για αποθήκευση με άλλα 
προϊόντα. 
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Άλλες πληροφορίες :  Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης. 
Προστατεύεται από ψύξη. 
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

 

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας. 
 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα 

Παρέχετε επαρκή μηχανικό (γενική ή και τοπική εξάτμιση) αερισμό για να διατηρήσετε την έκθεση σε 
επίπεδα κάτω της υπερέκθεσης (από γνωστές, ύποπτες ή φαινομενικές ανεπιθύμητες ενέργειες). 
 
Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

: Προστασία αναπνοής με φίλτρο σκόνης 
Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της 
αναπνοής. 
 

Προστασία των χεριών : Γάντια 
 

Προστασία των ματιών : Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία 
 

Προστασία του δέρματος και 
του σώματος 

: Φοράτε όταν είναι αναγκαίο: 
Προστατευτικά υποδήματα 
Φοράτε προστατευτικά γάντια, όπως: 
Φυσικό Καουτσούκ 
 

Μέτρα υγιεινής : Μη αναπνέετε την σκόνη. 
Βεβαιωθείτε ότι οι εγκαταστάσεις πλύσεως των οφθαλμών και 
τα ντουζ ασφάλειας ευρίσκονται πλησίον του χώρου εργασίας.
 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 

Γενικές υποδείξεις : Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό 
είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. 
 

 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Όψη : σκόνη; στερεό 
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Χρώμα : λευκό 
 

Οσμή : όπως αμίνη 
 

Όριο οσμής : δεν υπάρχουν στοιχεία 

pH : περίπου 4,5; Συγκέντρωση: 10,00 γρ/λίτ 
 

Σημείο πήξης / Σημείο 
τήξεως 

: μη χρησιμοποιήσιμο 
 

Σημείο βρασμού : μη χρησιμοποιήσιμο 
 

Σημείο ανάφλεξης : μη χρησιμοποιήσιμο 
 

Ταχύτητα εξάτμισης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ταχύτητα καύσης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Κατώτερο όριο έκρηξης : 30.000 mg/m3 
 

Ανώτερο όριο έκρηξης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Πίεση ατμών : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότης ατμών : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Πυκνότητα : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό 
 

Διαλυτότητα σε άλλους 
διαλύτες 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

: μη χρησιμοποιήσιμο 
 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμοκρασία ανάφλεξης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμική διάσπαση : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ιξώδες, δυναμικό : δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Ιξώδες, κινητικό : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εκρηκτικές ιδιότητες : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Οξειδωτικές ιδιότητες : δεν υπάρχουν στοιχεία 

9.2 Άλλες πληροφορίες 

Αγωγιμότητα : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Δυνατότητα οξείδωσης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Δείκτης διάθλασης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμοκρασία Πυρακτωμένο : δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Αριθμός καύσεως : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Μοριακό βάρος : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμοκρασία εξάχνωσης : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότης σωρρού 
υλικού 

: 500 - 850 kg/m3 
 

Χρόνος ροής : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ευαισθησία σε κτύπο : δεν υπάρχουν στοιχεία 

Επιφανειακή τάση : δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1 Δραστικότητα 

 

10.2 Χημική σταθερότητα 

Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Περαιτέρω πληροφορίες: Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 

10.5 Μη συμβατά υλικά 

Υλικά προς αποφυγή : Μέταλλα 
νιτρίδια μετάλλων 
Ισχυρά οξέα 
Ισχυρές βάσεις 
Ισχυρά οξειδωτικά μέσα 
ισχυροί παράγοντες μείωσης 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
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Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης 

: διοξείδιο άνθρακα και μονοξείδιο άνθρακα 
υδροχλωρικό οξύ 
οξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του νατρίου 
 

 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Προϊόν 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

: LD50: > 5.000 mg/kg, ποντίκι 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Οξεία τοξικότητα (άλλοι οδοί 
λήψης) 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Διάβρωση και ερεθισμός του 
δέρματος 

: Αποτέλεσμα: Μη ερεθιστικό για το δέρμα,  
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός 
των ματιών 

: Αποτέλεσμα: Μέτρια ερεθιστικό για τα μάτια,  
 

Αναπνευστική 
ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του 
δέρματος 

: υδρόχοιρος, , OECD TG 406 
 

   

STOT-επανειλημμένη έκθεση : Οργανα Στόχοι: Η υπερβολική έκθεση σ' αυτό το υλικό (ή τα 
συστατικά του) έχει υπονοηθεί ως αιτία για τις ακόλουθες 
επιδράσεις σε ανθρώπους:, βλάβη στα νεφράΗ υπερβολική 
έκθεση σ' αυτό το υλικό (ή τα συστατικά του) έχει υπονοηθεί 
ως αιτία για τις ακόλουθες επιδράσεις σε ανθρώπους:, βλάβη 
στο σμάλτο των δοντιών 

 
Συστατικά: 
Κιτρικό Οξύ, μονοϋδρική : 
Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 

: LD50: 3 g/kg, αρουραίος 
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12. Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα 

Προϊόν: 
Τοξικότητα στα ψάρια  
 

: LC50: > 1 - 10 mg/l, 96 h, Danio rerio (Ζεβρόψαρο), OECD 
TG 203,  
Με βάση σύνθεση για παρόμοιο υλικό. 
 

 
Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια.  
 

: EC50: περίπου 35 mg/l, 48 h, Daphnia magna (Νερόψυλλος ο 
μέγας), OECD TG 202,  
Με βάση σύνθεση για παρόμοιο υλικό. 
 

 
 
Συστατικά:  
 
Κιτρικό Οξύ, μονοϋδρική:
Τοξικότητα στα ψάρια  
 

: LC50: 440 - 706 mg/l, 96 h, Carassius auratus (Χρυσόψαρο) 
 
 

 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

Προϊόν:  
Βιοαποδομησιμότητα 
 

:  
Άμεσα βιοαποικοδομήσιμη 
 

Φυσικοχημική δυνατότητα 
εξάλειψης  
 

: > 70 %, Το προϊόν μπορεί να εξαλειφθεί από το νερό με 
αβιοτικές διαδικασίες π.χ. με απορρόφηση σε βιολογική 
λάσπη. 
 

 
Συστατικά:  
δεν υπάρχουν στοιχεία  

 
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Προϊόν: 
δεν υπάρχουν στοιχεία  

Συστατικά:  
δεν υπάρχουν στοιχεία  

 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Προϊόν: 
δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Συστατικά:  
δεν υπάρχουν στοιχεία  

 
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Προϊόν: 
δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Συστατικά:  
δεν υπάρχουν στοιχεία  

 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Προϊόν: 
Άλλες οικολογικές υποδείξεις  
 

: Οι πληροφορίες αναφέρονται στο κύριο συστατικό. 
 

 
Συστατικά:  
δεν υπάρχουν στοιχεία  

 

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Προϊόν : Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί 
αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. 
Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών 
υπηρεσιών. 
 

Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

: Αδειάστε τα υπολείμματα. 
 

 
 

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙ
ΣΗΣ (ΙD) 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟ
ΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑΣ 

ΡΥΠΑΝΤΙΚ
Ο ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙ
Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ / 
ΠΕΡΙΟΡΙΣ
ΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α. 

ADR 
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  Μη επικίνδυνο υλικό     
 
ADNR 
  Μη επικίνδυνο υλικό     

 
RID 
  Μη επικίνδυνο υλικό     

 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Μη επικίνδυνο υλικό     

 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ - ΦΟΡΤΙΟ 
  Μη επικίνδυνο υλικό     

 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΗΣ 
  Μη επικίνδυνο υλικό     

*ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID 
 
Οι περιγραφές επικίνδυνων αγαθών (εάν καθορίζεται παραπάνω) μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν το 
μέγεθος συσκευασίας, την τελική χρήση, ή τις συγκεκριμένες για την περιοχή εξαιρέσεις που μπορεί να 
ισχύουν. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα αποστολής για περιγραφές που ισχύουν συγκεκριμένα για την 
αποστολή. 
 
 

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 

 
 

 
 

Καθεστώς κοινοποίησης
US. Toxic Substances Control Act y (θετική λίστα) 
Canada. Canadian Environmental Protection Act 
(CEPA). Domestic Substances List (DSL).  (Can. Gaz. 
Part II, Vol. 133) 

y (θετική λίστα) 

Australia. Industrial Chemical (Notification and 
Assessment) Act 

n (Αρνητική λίστα) 

New Zealand. Inventory of Chemicals  (NZIoC), as 
published by ERMA New Zealand 

n (Αρνητική λίστα) 

Japan. Kashin-Hou Law List n (Αρνητική λίστα) 
Korea. Toxic Chemical Control Law (TCCL) List y (θετική λίστα) 
Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and 
Nuclear Waste Control Act 

y (θετική λίστα) 

China. Inventory of Existing Chemical Substances y (θετική λίστα) 
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15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
 

16. Άλλες πληροφορίες 

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3 

R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
 
Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
 
Περαιτέρω πληροφορίες 

Άλλες πληροφορίες : Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν θεωρούνται 
ακριβείς αλλά δεν μπορεί να καθοριστεί το εάν προέρχονται 
από την εταιρία ή όχι. Οι παραλήπτες θα πρέπει να 
επιβεβαιώσουν πριν παρουσιαστεί σχετική ανάγκη ότι οι 
πληροφορίες είναι ενημερωμένες, ισχύουν και είναι 
κατάλληλες για τις δικές τους συνθήκες. Το παρόν φυλλάδιο 
δεδομένων ασφαλείας υλικού (SDS) έχει συνταχθεί από το 
Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας Περιβάλλοντος (Environmental 
Health and Safety Department) της Ashland (+31 10 497 
5000). 
 

 
 
Κατάλογος συντομογραφιών και ακρωνυμίων που θα μπορούσε να είναι, αλλά όχι κατ 'ανάγκη είναι, που 
χρησιμοποιούνται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας : 
ABM : Νερό Κατηγορία επικινδυνότητας για τις Κάτω Χώρες 
ADR : Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
CAS : Chemical Abstracts Service (Τμήμα της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας). 
CLP : Ταξινόμηση, την επισήμανση, τη συσκευασία 
CMR : Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξική για την αναπαραγωγή 
CSA : Την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
CSR : Χημικής ασφάλειας 
DNEL : Προέρχεται επίπεδο χωρίς καμία επίπτωση. 
EINECS : Ευρωπαϊκός Κατάλογος Υφισταμένων Χημικών Ουσιών  (EINECS) 
ELINCS : Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS) 
FG : ποιότητας τροφίμων 
GHS : Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα για τη Ταξινόμηση και Επισήμανση Χημικών Προϊόντων (GHS) 
IATA : ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 
IATA-DGR : Για επικίνδυνα εμπορεύματα από το "International Air Transport Association" (IATA). 
ICAO : Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 
ICAO-TI (ICAO) : Τεχνικές Οδηγίες από τη «Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας" 
IMDG : ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
logPow : οκτανόλης-νερού συντελεστή κατανομής 
LCxx : Θανατηφόρος συγκέντρωση, για xx τοις εκατό του πληθυσμού της δοκιμής 
LDxx : Θανατηφόρος Δόση, για xx τοις εκατό του πληθυσμού της δοκιμής. 
ICxx : Ανασταλτική συγκέντρωση για xx μιας ουσίας 
Ecxx : Αποτελεσματική συγκέντρωση της xx 
OECD : Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
OELs : Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης 
PBT : Ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές 
PEC : Προβλεπόμενη συγκέντρωση με επιπτώσεις 
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PEL : Επιτρεπτά όρια έκθεσης 
PNEC : Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις 
PPE : Μέσα Ατομικής Προστασίας 
REACH : Καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών 
RID : Κανονισμός για τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 
STEL : Βραχυπρόθεσμες όριο έκθεσης 
STOT : Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
TLVs : Οριακές τιμές κατωφλίου 
TWA : Χρονικώς σταθμισμένο μέσο όρο 
vPvB : Των άκρως ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων 
WEL : Επιπέδου έκθεσης στο χώρο εργασίας 
WGK : Γερμανικά Κατηγορία επικινδυνότητας Νερό 
P-Statement : δήλωση προφυλάξεων 
R-phrase : φράση κινδύνου 
H-statement : δήλωση επικινδυνότητας 
 
 
 



    Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας 
           Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 

Αριθ. 1907/2006 (REACH) 

 

Εμπορική Ονομασία : FERRISOL 90                                                                                       
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1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος 
 
Ονομασία : Διάλυμα τριχλωριούχου σιδήρου 
Συνώνυμα : Διάλυμα τρισθενούς χλωριούχου σιδήρου, Ferric chloride, Iron trichloride 
Εμπορική Ονομασία :  Ferrisol 90 
Αριθμός καταχώρησης της ουσίας  : 01-2119497998-05-0032 
EINECS No: 231-729-4  
CAS No : 7705-08-0. 
 
1.2 Χρήση της ουσίας/παρασκευάσματος 

 
Το διάλυμα του τρισθενούς χλωριούχου σιδήρου (FeCl3) είναι ένα κροκιδωτικό για : 
 

 Κατεργασία βιομηχανικού νερού και αστικών λυμάτων.  

 Κατεργασία βιομηχανικών αποβλήτων.  

 Απομάκρυνση των φωσφορικών, απομάκρυνση των θειούχων. 

 Διάσπαση των γαλακτωμάτων. 

 Συμπύκνωση της βιομηχανικής λάσπης, κατεργασία της λάσπης, αφυδάτωση της λάσπης. 
 
1.3. Στοιχεία της εταιρείας 

 
FERI- TRI A.B.E.E.  
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης  
Αρ.Τετρ. 42, Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1022  
ΤΗΛ: (+30) 2310 799333 & 797027 
FAX: (+30) 2310 797 488 
info@feri-tri.gr 
www.feri-tri.gr 
 
1.4. Αριθμοί επείγουσας ανάγκης 

 
Κέντρο Δηλητηριάσεων:  

 
 

 
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1. Ταξινόμηση της Ουσίας  
 
2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) No 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 

Κατηγορία 
Κινδύνου  

Διαδικασία 
 Κατηγοριοποίησης 

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα, κατηγορία.1 
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, κατηγορία 4 
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, κατηγορία. 1Α,1Β,1C  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία. 1 

H290 
H302 
H315 
H318 

Με βάση ελέγχους. 
Με βάση την πρακτική  
εμπειρία / καταθέσεις  
ανθρώπων  

 
2.1.2. Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ 

 
Φράσεις ειδικών κινδύνων   
 

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης                              R22  
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος                                     R38  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη                                 R41   
     
 

mailto:info@feri-tri.gr
http://www.feri-tri.gr/
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2.2 Στοιχεία επισήμανσης  
 
2.2.1 Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Στοιχεία επικινδυνότητας για την επισήμανση 
 

Τριχλωριούχος Σίδηρος 
 
Εικονόγραμματα κινδύνου 
 

 GHS05    GHS07             
 
 
Λέξη Πρόληψης: Κίνδυνος 

 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 

 
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης - H302 
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος - H315 
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη - H318 
 
Δηλώσεις Προφύλαξης  
 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο  
P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία  
P302+P350: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι. 
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.  
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε μια μονάδα εγκεκριμένη διάθεσης αποβλήτων   

 
2.2.2.Επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ 

 
 
 
 
 

                     C:Διαβρωτικό                                                       Xn: Επιβλαβές  
 
Φράσεις ειδικών κινδύνων    

 
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης       R22  
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος              R38  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη      R41   
 
Φράσεις ασφαλούς χρήσης   

 
S 26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή 
S 36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου 
S 45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα 

εάν είναι δυνατόν). 
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3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.1. Ουσίες 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH το προϊόν είναι καθαρή ουσία.  
 

Χημική Ουσία 
Αριθμός  
CAS 

Αριθμός 
EINECS  

Αρ. Καταχώρησης 
REACH 

Ταξινόμηση Συγκέντρωση 

Τριχλωριούχος 
Σίδηρος 

7705-08-0 231-729-4 01-2119497998-05- 0032 
Xn ; R22 
C ; R38, R41 

23-26 % κ.β. 

Νερό  7732-18-5 231-791-2 Δεν καταχωρείται Δεν καταχωρείται 72-75 % κ.β. 

Υδροχλωρικό Οξύ 7647-01-0 231-595-7  017-002-01-X 
C ≥ 25% :  
C; R34-37 

1-2% κ.β. 

 
4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών  

 

Επαφή με τα μάτια : Πλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, τουλάχιστον για δεκαπέντε λεπτά, κρατήστε 
τα βλέφαρα ανοιχτά και περιστασιακά ανασηκώστε το επάνω ή κάτω βλέφαρο. Αφαιρέστε 
τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο, Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αναζητήστε 
ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμένει.  
 

Επαφή με το δέρμα : Πλύνετε την περιοχή του δέρματος που ήρθε σε επαφή με άφθονο τρεχούμενο νερό και 
σαπούνι, τουλάχιστον για 15  λεπτά και αφαιρέστε τα ρούχα και τα παπούτσια που ήρθαν 
σε επαφή. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός αναπτυχθεί ή επιμένει. 

Κατάποση: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Πλύνετε το στόμα με άφθονο 
νερό και πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ποτέ μην δίνετε οτιδήποτε στο 
στόμα ενός ατόμου που είναι αναίσθητο. 

Εισπνοή: Απομακρύνετε το θύμα από την έκθεση στην ουσία και φέρτε το στον καθαρό αέρα, 
αμέσως, εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. ερεθισμός, ζάλη, υπνηλία ή 
αναπνευστικός ερεθισμός). Εάν δεν αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή και αν υπάρχει 
δυσκολία στην αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή εάν γίνει έντονη εισπνοή σκόνης και το θύμα δεν αισθάνεται καλά. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις 

Άμεσες επιδράσεις Ερεθισμός ματιών (κοκκίνισμα). 

Κατάποση: κοιλιακό άλγος, σύγχυση, σπασμοί, ζάλη, κεφαλαλγία, ναυτία, απώλεια 
αισθήσεων. 

 

4.3.  Ένδειξη για άμεση ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία 

Κανονικά δεν υπάρχει ανάγκη για άμεση ιατρική περίθαλψη και ειδική αγωγή. Αν τα συμπτώματα εξακολουθούν να 
υφίστανται ζητήστε ιατρική βοήθεια.  

 
5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα  

 
Νέφος νερού, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη.  
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία  

 
Εάν βρεθεί μέσα σε πεδίο πυρκαγιάς το νερό δεν αποτελεί πρόβλημα. Το νερό που έχει αναμειχθεί με υλικό μπορεί 
και πρέπει να εξουδετερωθεί ελεγχόμενα με υδράσβεστο.   
 
5.3 Πληροφορίες για τους πυροσβέστες 
 
Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να φοράτε ατομική αναπνευστική συσκευή και προστατευτική 
ενδυμασία 
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6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

 
Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται λαστιχένια γάντια. Ιδιαίτερη 
προσοχή χρειάζεται για τα μάτια, για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται γυαλιά προστασίας όταν 
ασχολείται κανείς με τη διακίνηση και ειδικά την άντληση του υλικού. 
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

 
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε το διάλυμα να μην καταλήξει σε αγωγούς αποχέτευσης. Αποτρέψτε την είσοδο του 
υλικού σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Μην απορρίπτετε κατευθείαν σε νερό. Εάν κατά λάθος υπάρξει 
μεγάλη διαρροή η οποία εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς επικοινωνήστε με την τοπική Αρχή για το Περιβάλλον. 
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  
 
Συλλέξτε το σε κατάλληλα επισημασμένα δοχεία για ανάκτηση ή διάθεση. Καθαρίστε την προσβεβλημένη περιοχή με 
μεγάλη ποσότητα νερού. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας κατάλληλα υγρόφιλα υλικά  (άμμο, γη διατόμων, υλικά που 
δεσμεύουν οξέα κ.τ.λ) ή υλικά εξουδετέρωσης π.χ. υδράσβεστος. Σκουπίστε την απορροφητική ουσία και 
τοποθετείστε την σ 'ένα στερεό δοχείο απορριμμάτων για περαιτέρω διάθεση.  
 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

 
Το υδατικό διάλυμα του τριχλωριούχου σιδήρου διακινείται εύκολα με αντλίες όλων των τύπων των οποίων όμως το 
κατασκευαστικό υλικό είναι από πλαστικά υλικά  PVC, PE, PP, PVDF, TEFLON ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ή επενδυμένες με 
κεραμικά υλικά ή από καθαρό τιτάνιο. 
 

Συγκεκριμένα : 
 

 Έως 40
o
C - PVC 

 Έως 60
o
C - PE 

 Έως 90
o
C - PP 

 Έως 100
o
C - Όξύμαχος πολυεστέρας 

 > 100
o
C - Κεραμικά υλικά, χάλυβας επενδυμένος με κατάλληλο λάστιχο, τιτάνιο, ταντάλιο 

 
7.1.2. Γενική υγιεινή στην εργασία 
 
Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε στους χώρους εργασίας. Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Αφαιρέστε το 
λερωμένο ρουχισμό και τον εξοπλισμό προστασίας πριν από την είσοδό σας σε περιοχές φαγητού 
 
7.2. Συνθήκες  για την ασφαλή φύλαξη και την ασυμβατότητα  
 
7.2.1. Τεχνικά μέτρα / Συνθήκες συντήρησης 
 
Διατηρήστε το στο αρχικό δοχείο. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο 
χώρο. Κρατήστε το προϊόν μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης, μακριά από 
άμεσο ηλιακό φως και μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. ενότητα 10). 
 
7.2.1.1. Κατάλληλο υλικό για δοχεία 

 
Τα τοιχώματα των δεξαμενών αποθήκευσης πρέπει να διαθέτουν αντιδιαβρωτικές επενδύσεις από κατάλληλο 
καουτσούκ ή πλαστικό φύλλο PVC, PE, πολυεστέρα. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει να είναι τοποθετημένες μέσα 
σε άλλες κατάλληλες δεξαμενές περισυλλογής διαρροών (retention tanks). 
 
7.2.1.2. Ακατάλληλα μέσα αποθήκευσης  

 
Αντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ακατάλληλες. 
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ /ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
8.1 Παράμετροι Ελέγχου 

 

Ανώτατη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις (DNELs) 

 

Όλα τα όρια DNEL έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τους παράγοντες αξιολόγησης που δίνονται από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) στην οδηγία  “Guidance on Information Requirements and 

Chemical Safety Assessment, chapter R.8” .Όλα τα όρια DNEL σχετίζονται με το στερεό υλικό.  

 

Εργαζόμενοι  

Οξείες συστημικές αντιδράσεις, δέρμα: (FeCl3) 1.7 mg/kg/d 

Οξείες συστημικές αντιδράσεις, εισπνοή: (FeCl3) 5.9 mg/m³ 

Συστημικές μακροπρόθεσμες αντιδράσεις, δέρμα: (FeCl3) 1.7 mg/kg/d 

Συστημικές μακροπρόθεσμες αντιδράσεις, εισπνοή: (FeCl3) 5.9 mg/m³ 

 

Καταναλωτές 

Οξείες συστημικές αντιδράσει, στόμα: (FeCl3) 0.84 mg/kg/d 

Οξείες συστημικές αντιδράσεις, δέρμα: (FeCl3) 0.84 mg/kg/d 

Οξείες συστημικές αντιδράσεις, εισπνοή: (FeCl3) 1.46 mg/m³ 

Συστημικές μακροπρόθεσμες αντιδράσεις, στόμα: (FeCl3) 0.84 mg/kg/d 

Συστημικές μακροπρόθεσμες αντιδράσεις, δέρμα: (FeCl3) 0.84 mg/kg/d 

Συστημικές μακροπρόθεσμες αντιδράσεις, εισπνοή: (FeCl3) 1.46 mg/m³ 
 

Προσέγγιση 1: 

Οι τιμές της Προβλεπόμενης Συγκέντρωσης Χωρίς Επιπτώσεις (PNECs) που δίνονται σε αυτή την ενότητα προέρχονται με 

βάση τη συγκέντρωση η οποία θα προκαλούσε μια αύξηση 10% πάνω από τα τυπικά φυσικά όρια του σιδήρου στο έδαφος και 

στην υποστάθμη. Για αυτό οι τιμές PNEC είναι ίσες με το 110% του τυπικού φυσικού επιπέδου του σιδήρου.   

 

Νερό 

Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τα ψάρια, τα υδρόβια ασπόνδυλα και τα φυτά. Για αυτό και δεν θα 

μπορούσε να αποδειχθεί σε δοκιμές άμεση τοξικότητα . Ως εκ τούτου δεν προέκυψε PNEC. 

 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 

PNEC ΕΕΛ Fe: 500 mg/l; FeCl3: 1455 mg/l 

 

Ίζημα 

PNEC Ιζήματα (φρέσκο νερό):Fe: 49.5 g/kg; FeCl3: 144 g/kg ξερής ουσίας 

PNEC Ιζήματα (θαλάσσιο νερό): Fe: 49.5 g/kg; FeCl3: 144 g/kg ξερής ουσίας 

 

Έδαφος 

PNEC εδάφους: Fe: 55.5 g/kg; FeCl3: 162 g/kg ξερής ουσίας 

 

Στόμα (τροφική αλυσίδα)  

Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τα ψάρια, τα υδρόβια ασπόνδυλα και τα φυτά. Για αυτό και δεν θα 

μπορούσε να αποδειχθεί σε δοκιμές άμεση τοξικότητα . Ως εκ τούτου δεν προέκυψε PNEC. 

 

Προσέγγιση 2: 

Ο σίδηρος, που είναι το τέταρτο πιο άφθονο στοιχείο και αντιπροσωπεύει περίπου το 5% (κατά βάρος) του φλοιού 

της Γης, υπάρχει σε αφθονία στη φύση σε όλα τα περιβαλλοντικά συστήματα, εκτός από το νερό, όπου η 

διαλυτότητα του υδροξειδίου  και των οξειδίων είναι περιορισμένη και ως εκ τούτου οι συγκεντρώσεις  σε διάλυμα είναι 

χαμηλές. 

Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τα ψάρια, τα υδρόβια ασπόνδυλα και τα φυτά. Για αυτό δεν θα 

μπορούσε να αποδειχθεί σε δοκιμές άμεση τοξικότητα . Ως εκ τούτου δεν δίδονται PNEC. 
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8.2.  Έλεγχοι έκθεσης  
 

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι  
 

Δεν απαιτείται. Η χρήση επαρκούς εξαερισμού είναι καλή βιομηχανική πρακτική. Επιπλέον, ένας χώρος πλύσεως των 
ματιών και ένα ντους ασφάλειας είναι καλή βιομηχανική πρακτική για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή χειρισμού του 
υλικού αυτού.   
 
8.2.2.  Μέτρα ατομικής προστασίας  

 

8.2.2.1. Μέτρα υγιεινής 

 

Να πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά που κάνετε διάλειμμα ή σταματάτε την εργασία σας.  
 
8.2.2.2. Προδιαγραφές εξοπλισμού  
 

Αναπνευστική προστασία : Μάσκα με φίλτρο Τύπος Ε (Διοξείδιο του θείου). 
Προστασία χεριών : Γάντια από ελαστικό.  
Προστασία ματιών : Συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου από PVC/νάιλον, οθόνη από πολυανθρακικά.  
Προστασία σώματος : Προστατευτικός ρουχισμός.  

 

8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης  

Οι διαρροές του προϊόντος πρέπει να καθαρίζονται κατάλληλα και να τοποθετούνται σε ένα καθαρό επισημασμένο 
δοχεία για την ασφαλή διάθεση.  

 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

9.1.Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Μορφή: Υγρό   

Χρώμα: Σκούρο καφέ  

Οσμή: Σχεδόν άοσμο  

pH: ≤1 στους 20
o
C 

Σημείο τήξεως: -25 
o
C (FeCl3 26 % κ.β.) 

Σημείο ζέσεως: Δεν προσδιορίζεται. 

Σημείο έκρηξης: Δεν εκρήγνυται 

Σημείο ανάφλεξης: Δεν είναι αναφλέξιμο. 

Αναφλεξιμότητα: Δεν είναι αναφλέξιμο. 

Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν εκρήγνυται. 

Σχετική πυκνότητα: P = 1,29 gr/cm3 (20 
o
C) 

Υδατοδιαλυτότητα: Μέγιστη υδατοδιαλυτότητα = 744 gr FeCl3/l (0
 o

C) 

  
 

9.2 Άλλες πληροφορίες  
 

Αραίωση σε συγκέντρωση μικρότερη του 1% κ.β. σε FeCl3 προκαλεί υδρόλυση και σχηματισμό υδροξειδίου του σιδήρου. 
 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
10.1.  Δραστικότητα  
 

Αντιδρά έντονα με μέταλλα παράγοντας υδρογόνο και με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες. Αντιδρά με αλκάλια. 
Διαβρώνει το χαλκό και το ανοξείδωτο ατσάλι. 
 
10.2. Σταθερότητα  
 

Η ουσία είναι σταθερή υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος φύλαξης και χειρισμού και προβλεπόμενες συνθήκες 
θερμοκρασίας και πίεσης.  
 
10.3. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης  
 

Πάνω από τους 200
o
C θα παραχθεί χλώριο. 
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11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
11.1. Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις 

Αποτέλεσμα Μέθοδος Λεπτομέρειες μελέτης  
αποτελέσματα/ 

αποτελεσματική 
δόση  

Πηγή 

Οξεία 
Τοξικότητα:  
Στόμα 

Δεν 
ακολουθήθηκε 
κάποια 
καθοδήγηση 

Ποντίκι, διασωλήνωση  LD50 440 mg Fe 
(μέταλλο)/kg bw 
ισοδύναμο με 1300 
mg Fe (salt, FeCl3)/kg 
bw 
 

CSR: 5.2.1.1 Acute 
Toxicity oral  pg..54 
table. Hosking, 
1970 

Οξεία 
Τοξικότητα: 
εισπνοή 

 Δεν απαιτείται έλεγχος, καθώς 
υπάρχουν δεδομένα υψηλής 
αξιοπιστίας σχετικά με το 
στόμα και το δέρμα  

  

Οξεία 
Τοξικότητα: 
δέρμα 

OECD TG 402 
(διασταύρωση 
στοιχείων με 
τον 
διχλωριούχο 
σίδηρο) 

Αρουραίος, 24 ώρες LD50 > 2000mg kg bw 
(>881 mg Fe/Kg bw). 

CSR 5.2.1.3 Acute 
toxicity: dermal 
NIER, 2004 
 

Διάβρωση / 
Ερεθισμός 
του Δέρματος 

Βαρύτητα των 
αποδείξεων 

Τα αποτελέσματα για τον 
ερεθισμό του δέρματος 
ποικίλουν αλλά δεν βασίζονται 
σε αξιόπιστες μελέτες. Οι 
διαθέσιμες μελέτες δείχνουν 
ότι ο τριχλωριούχος σίδηρος 
είναι ερεθιστικός όταν 
εφαρμόζεται στερεός ή ως 
διάλυμα 40% . 
Το αποτέλεσμα αυτό για 
διάλυμα 40% t είναι σύμφωνο 
και με την προσέγγιση που 
λαμβάνει υπόψη το pH για την 
ταξινόμηση.  

  

Οφθαλμική 
Βλάβη 
/Ερεθισμός : 

 Τα αποτελέσματα για τον 
ερεθισμό του δέρματος 
ποικίλουν αλλά δεν βασίζονται 
σε αξιόπιστες μελέτες. Οι 
διαθέσιμες μελέτες δείχνουν 
ότι ο τριχλωριούχος σίδηρος 
είναι ερεθιστικός όταν 
εφαρμόζεται στερεός ή ως 
διάλυμα 40% . 

  

Ευαισθητο- 
ποίηση 

OECD 429 
(διασταύρωση 
στοιχείων με 
τον 
Επταένυδρο 
Θειικό Σίδηρο) 

Local Lymph Node Assay, 
ποντίκι 
 

Όχι ερεθιστικό  Stitzinger, 2010 

Επαναλαμβα
νόμη δόση : 
Τοξικότητα 
Υποοξεία, 
υποχρόνια, 
χρόνια 

OECD 408  Αρουραίος, 13 εβδομάδες , 
μελέτη πόσιμου νερού  

NOAEL ισοδύναμο με  
277 and 314 mg/kg 
bw/μέρα στα αρσενικά 
και στα θηλυκά 
αντίστοιχα  (με βάση 
το μειωμένο βάρος 
σώματος) 

CSR  Table 5.5 pg. 
63 
Sato et al., 1992  
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Μεταλλαξιο-
γένεση  
γεννητικών 
κυττάρων  
Γενετική 
τοξικότητα in 

vitro 

Όμοια με 
OECD TG 471 

Μεταλλαξιογένεση βακτηρίων Αρνητικό στο 
Salmonella 
typhimurium strains 
TA97a, TA98, TA100, 
TA102, TA1535, 
TA1537,  TA1538 

CSR: 5.7 
Mutagenicity pg. 65  
Dunkel 1999 

OECD TG 487 
και GLP 

In vitro σε κύτταρα θηλαστικών 
δοκιμή μικροπυρήνων 

Αρνητικό στα κύτταρα 
CHL V79  

Schulz 2009 

Όμοια με 
OECD TG 476 

In vitro σε κύτταρα θηλαστικών  
έκθεση μεταλλαξιογένεσης 

Θετικό στην 
ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού, 
αρνητικό με ή χωρίς 
ενεργοποίηση 
μεταβολισμού  

Dunkel 1999; 
McGregor 1988 

Χωρίς 
καθοδήγηση  

In vivo δοκιμή μικροπυρήνων: 
στόμα διαχείριση έως 13 mg 
F/kg bw. 

Αρνητικό στον 
γαστρεντερολογικός 
σωλήνα των 
ποντικών 

Bianchini 1988 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
in vivo δεν υποστηρίζουν τα 

αποτελέσματα που εξάχθηκαν 
από τα κύτταρα των 
θηλαστικών in vitro,  έτσι το 
συμπέρασμα είναι ότι ο 
τριχλωριούχος σίδηρος δεν 
είναι μεταλλαξιογόνος.. 

  

Καρκινογένεση OECD 451  Αρουραίος, 2-χρόνια μελέτη 
πόσιμου νερόυ.  

Όχι καρκινογενές.  
 

CSR 5.8.1.1 
Carcinogenicity pg. 
74 
Sato et al., 1992 
 

Τοξικότητα 
στην 
αναπαραγωγή  

OECD TG 422 
(Διασταύρωση 
με διχλωριούχο 
σίδηρο και 
θειικό σίδηρο)  

Ποντίκι, στοματική 
διασωλήνωση.                  

Συνέπειες στην 

mg/kg bw/d 
από τον διχλωριούχο 
σίδηρο και θειικό 
σίδηρο αντίστοιχα. 
Δεν παρατηρήθηκαν 
ανεπιθύμητα 
ευρήματα για την 
αναπαραγωγή.   

CSR: 5.9 Toxicity 
for reproduction. 
Pg. 76 an 79. 

MHLW, 2002 & 
NIER, 2004 

STOT-εφάπαξ 
έκθεση 

  Θα προστεθεί  

STOT- 
επανειλημμέν
η έκθεση 

  Δεν παρατηρήθηκε 
τοξικότητα σε κανένα 
σημαντικό όργανο 
στόχο μετά από 
επανειλημμένη 
έκθεση.  

 

Τοξικότητα 
αναρρόφησης  

  Δεν υπάρχει κίνδυνος 
τοξικότητας 
αναρρόφησης.  
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12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

12.1. Τοξικότητα 

Αποτέλεσμα Μέθοδος Λεπτομέρειες μελέτης  αποτελέσματα/ 
αποτελεσματική 

δόση  

Πηγή 

Ψάρια 
(βραχυπρόθεσμα)  

Δεδομένα Σημαντικές τεχνικές 
δυσκολίες  

Δεν 
είναι ρεαλιστικό να 
θεωρηθεί ότι 
οποιαδήποτε προσθή
κη σιδήρου στο υδάτιν
ο περιβάλλον μπορεί 
να είναι 
σταθερή, και ως εκ 
τούτου δεν εξάγονται 
PNEC. 

Βλ. CSR section 
7.1.1  

Ψάρια 
(μακροπρόθεσμα)  

Δεδομένα ¨Όπως παραπάνω  Όπως παραπάνω Βλ. CSR section 
7.1.1. 

Υδρόβια 
ασπόνδυλα 
(βραχυπρόθεσμα)  

Δεδομένα Όπως παραπάνω Όπως παραπάνω Βλ. CSR section 
7.1.1  

Υδρόβια 
ασπόνδυλα 
(μακροπρόθεσμα) 

Δεδομένα Όπως παραπάνω Όπως παραπάνω Βλ. CSR section 
7.1.1  

Άλγη  Δεδομένα Όπως παραπάνω Όπως παραπάνω Βλ. CSR section 
7.1.1  

 

12.2. Ανθεκτικότητα και δυνατότητα αποδόμησης 

Ανθεκτικότητα και 
ικανότητα 
αποικοδόμησης 

Νερό της 
βροχής και 
αβιοτικών 
διεργασιών 

Για τα ανόργανα άλατα 
μετάλλων, η 
βιοαποκοδόμηση δεν 
εφαρμόζεται.(OECD, 2001).  

70% απομάκρυνση σε 
19 ώρες και 90% σε 
36 ώρες (pH 6 και 1 
mg /l Fe), η 
οποία μπορεί να 
θεωρηθεί ως ταχεία α
πομάκρυνση. 

CSR σελ. 43 - 46 

Δυνατότητα 
Συσσώρευσης  

Δεν 
εφαρμόζεται  

Ο σίδηρος είναι 
ένα απαραίτητο 
ιχνοστοιχείο για τους 
οργανισμούς και 
διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο σε βιολογικ
ές διεργασίες. Η 
απορρόφηση του σιδήρου 
και η χρήση του είναι υπό 
αυστηρό έλεγχο. 
 
Πρότυπο τεστ (Cyprinus sp: 
(28 ημέρες ροής) έλεγχος 
με επταυδρικό θειικό σίδηρο 
 
Μύδια (Mytilus edulis) 
(συνολική συγκέντρωση 
σιδήρου 0.009 mg/l για 42 
ημέρες στους 10°C). 
Ελέγχθηκε με τριχλωριούχο 
σίδηρο 

Είναι διαθέσιμη μια 
σειρά από  τιμές BCF 
για διάφορα είδη. 
Στο βασικό τροφικό 
επίπεδο (ιχθείς) η τιμή 
του BCF έχει 
αποδειχθεί ότι 
είναι πολύ χαμηλή. 
 
BCF τιμές: 
BCF <20  
 
 
 
 
BCF 2756 – 9622  

CSR pg 50 
 
 
 
 
 
 
 
CERI (2001) 
 
 
 
 
Pentreath (1973) 
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Κινητικότητα στο 
έδαφος 

 Ο σίδηρος υπάρχει στη 
φύση.  Η κύρια πηγή 
σιδήρου από τη φύση είναι 
το έδαφος.   

Ο σίδηρος μπορεί να 
κινητοποιηθεί από το 
έδαφος, σε 
κολλοειδής ή άλλες 
μορφές, ως μέρος 
των φυσικών 
γεωχημικών 
διεργασιών του σιδήρ
ου. Το τοπικό pH, η 
συγκέντρωση του 
CO2, οι συνθήκες 
οξειδαναγωγής, η 
διαθεσιμότητα των ορ
γανικών και 
ανόργανων συμπλεκτι
κών 
παραγόντων (π.χ. χο
υμικό ουσίες) και ο 
τύπος του 
εδάφους συμβάλλει σ
τις αντιδράσεις του 
σιδήρου στο έδαφος. 
Στο νερό, υπάρχει μια 
ταχεία δημιουργία και 
εναπόθεση των 
οξειδίων του σιδήρου 
και άλλων αλάτων σε 
ιζήματα. Έτσι, ο 
σίδηρος απομακρύνετ
αι γρήγορα από το 
διάλυμα και 
καταβυθίζεται ως αδιά
λυτος. Η επιφανειακή 
τάση δεν ισχύει για 
αυτό το είδος 
της ουσίας. 
 

CSR pg 46 - 49 

Αποτελέσματα της 
αξιολόγησης ΑΒΤ 
και αΑαΒ 

Αξιολόγηση 
με βάση 
σταθερά 
κριτήρια.  

 Η ουσία δεν ανήκει σε  
ΑΒΤ και αΑαΒ.  

Βλ. CSR Chapter 8 

 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων  

 
Κατάλοιπα του προϊόντος μπορούν να διαλυθούν με νερό και να εξουδετερωθούν με σκόνη υδρασβέστου ή οξειδίου 
ασβεστίου. Το μείγμα μπορεί να διατεθεί ως επικίνδυνο απόβλητο και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς ή 
εθνικούς κανονισμούς. Η διάθεση των συσκευασιών του προϊόντος πρέπει επίσης να ακολουθεί τους τοπικούς και 
εθνικούς κανονισμούς.  
 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
14.1. Αριθμός OHE (UN): 2582 
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Ferric chloride, iron trichloride 
14.3. Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 8, Αριθμός επικινδυνότητας: 80  
14.4. Ομάδα συσκευασίας: III 
14.5. Θαλάσσια μεταφορά IMDG: IMDG/GGVSee  
         Μεταφορές ξηράς: ADR / RID / GGVS / GGVE  
         Εσωτερική μεταφορά δια πλωτών ποταμών: AND / ADNR  
         Εναέρια μεταφορά: ICAO/IATA  
14.6. Αριθμός EMS: 8-06, ΜFAG: 700, Αριθ. υλικού / γράμμα: 11 C. 
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15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

Διεθνείς κανονισμοί 
 

Για το προϊόν ισχύει: 
 

 Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18
ης

 Δεκεμβρίου 
2006 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 453/2010 της Επιτροπής της 20
η
ς Μαϊου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του 

προηγούμενου. 
 Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση ουσιών και μειγμάτων. 

 

 Στο παρόν παρέχονται και πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ.  
 
16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
16.1. Επεξήγηση φράσεων R, H & S 

 

R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.   
R38: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος           
R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.   
   

H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, 

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  

 
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 εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν 
είναι δυνατόν). 
 
16.2. Πληροφορίες  

 
Οι  παραπάνω πληροφορίες  αφορούν  μόνον  το  συγκεκριμένο  υλικό όπως προσδιορίζεται  πιο  πάνω  και  μπορεί  
να  μην  ισχύουν  για  το  ίδιο  υλικό  αν αυτό αναμιχθεί, επεξεργασθεί ή χρησιμοποιηθεί µε άλλα υλικά ή άλλες 
διαδικασίες. 
Οι  πληροφορίες  αυτές, απ’ ότι  γνωρίζει  και  πιστεύει η FERI-TRI A.B.E.E., είναι  ακριβείς  και  αξιόπιστες  κατά  την  
αναφερόμενη  ημερομηνία.  Ωστόσο  ως  προς  την  ακρίβεια, την  αξιοπιστία  ή  την  πληρότητα   των πληροφοριών 
δεν  διατυπώνεται  εγγύηση ή  δήλωση.  Με  αποκλειστικά  ατομική του  ευθύνη  ο  καταναλωτής  που να  
χρησιμοποιήσει το  υλικό,  θα  κρίνει  αν  ικανοποιείται  από  την  καταλληλότητα  και  πληρότητα  των  πληροφοριών  
αυτών  για  την  συγκεκριμένη  χρήση  του  υλικού  από  αυτόν.  
 



    Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας 
           Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) 

Αριθ. 1907/2006 (REACH) 

 

Εμπορική Ονομασία : FERRISOL 90                                                                                       
Έκδοση: 1.0 / EΛ 
Προϊόν : Διάλυμα τριχλωριούχου σιδήρου - FeCl3                                         
Ημέρα Αναθεώρησης: 09.05.2013  
 

Σελίδα 12 από 12 

 

Υπόμνημα 
 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.                                                                                                

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways. 

ASTM: American Society for Testing and Materials. 

ATP: Adaptation to Technical Progress. 

BCF: Bioconcentration Factor. 

BetrSichV: German Ordinance on Industrial Safety and Health. 

c. c.: closed cup, o. c.: open cup. 

CAS: Chemical Abstract Services. 

CESIO: European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates. 

ChemG: German Chemicals Act. 

CMR: Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction. 
CSR ; Chemical Safety Report : Έκθεση Χημικής Ασφάλειας  

DIN: German Institute for Standardization. 

DNEL: Derived No Effect Level: Ανώτατη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις 
ECHA; European Chemical Agency : Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. 

GefStoffV: German Ordinance on Hazardous Substances. 

GGVSEB: German ordinance for road, rail and inland waterway transportation of  dangerous goods. 

GGVSee: German ordinance for sea transportation of dangerous goods. 

GLP: Good Laboratory Practice. 

GMO: Genetic Modified Organism. 

IATA DGR: International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations. 

ICAO-TI: International Civil Aviation Organisation - Technical Instructions. 

IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods Code. 

ISO: International Organization For Standardization. 

LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level. 
LOEL: Lowest Observed Effect Level. 

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level. 

NOEC: No Observed Effect Concentration. 

NOEL: No Observed Effect Level. 
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development: Οργανισμός για την Οικονομική συνεργασία και την 

ανάπτυξη 
OEL: Occupational Exposure Limit. 

PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic. 

PEC: Predicted Effect Concentration. 

PNEC: Predicted No Effect Concentration: Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις 

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

TA: Technical Instructions (German Ordinance) 
TG: Test Guideline: Οδηγία Ελέγχου  

TPR: Third Party Representative (Art. 4) 

TRGS: Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations) 

VCI: German "Verband der Chemischen Industrie e. V." 

vPvB: Very Persistent, Very Bioaccumulative 

VOC: Volatile Organic Compounds 

VwVwS: German Administrative Regulation on the Classification of Substances  Hazardous to Waters into Water 

Hazard Classes 
WGK: German Water Hazard Class 

WHO: World Health Organization 
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