
 Πξνζνρή    

 Καλνληζκόο Νº1272/2008 (CLP):   

DECK MASTER 

 

Γειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
ζχκθσλα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE 

  

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΣΟΙΥΔIΑ ΟΤIΑ/ΠΑΡΑΚΔΤAΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔIΑ/ΔΠΙΥΔIΡΗΗ  

  Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο:  Τει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ 2107793777 1.4  

    

  

 
 

 

 

Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: 1.3  

 Υξήζεηο πνπ αληελδείθλπληαη: Υξήζεηο νη νπνίεο δελ πεξηγξάθνληαη νχηε ζην παξφλ νχηε ζην εδάθην 7.3   

 Δλδεδεηγκέλεο ρξήζεηο: θξαγηζηηθφ   

 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο: 1.2  

 DECK MASTER Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο: 1.1  

 

 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜO ΔΠΙΚΙΝΓΤΝOΣΗΣΑ  

 Οδεγία 67/548/ΔE θαη ηελ Οδεγία 1999/45/ΔE:   

 Σηνηρεία επηζήκαλζεο: 2.2  

 Acute Tox. 4: Ομεία ηνμηθφηεηα γηα επαθή κε ην δέξκα, Καηεγνξία 4 
Carc. 2: Καξθηλνγέλεζε, Καηεγνξία 2 
Eye Irrit. 2: Οθζαικηθφο εξεζηζκφο, θαηεγνξία 2 
Skin Sens. 1B: Γεξκαηηθή επαηζζεηνπνίεζε, Καηεγνξία 1B 

   

 Η ηαμηλφκεζε απηνχ ηνπ πξντφληνο έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Νº1272/2008 (CLP).    

 Καλνληζκόο Νº1272/2008 (CLP):   

 Carc. Cat 3: R40 - Ύπνπην θαξθηλνγέλεζεο. 

Xi: R43 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή µε ην δέξµα. 

   

 Η ηαμηλφκεζε ηνπ πξντφληνο έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/ΔE θαη ηελ Οδεγία 1999/45/ΔE, πξνζαξκφδνληαο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπο, ζηνλ Καλνληζκφ (ΔE) Νº 1907/2006 (Καλνληζκφο REACH). 

   

 Οδεγία 67/548/ΔE θαη ηελ Οδεγία 1999/45/ΔE:   

 Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο: 2.1  

 Butan-2-one O,O´,O´´-(methylsilylidyne)trioxime; Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime; αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

 Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε.:   

 P98: Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζθάθε νιηθνχ κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 25 κέηξσλ, ή ζε ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 
θχξην ιφγν ζε εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο θαη ζε ιίκλεο ή ζε θάζε είδνπο εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφ ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη 
νζηξαθνθαιιηέξγεηαο. 

  

 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο:   

 S2: Μαθξηά απφ παηδηά 
S23: Μελ αλαπλέεηε ηνπο αηκνχο θαη ηα αεξνδφι 
S24: Απνθεχγεηε ηελ επαθή µε ην δέξµα 
S36/37: Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπµαζία θαη γάληηα 
S46: ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε αµέζσο ηαηξηθή ζπµβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα 

S51: Να ρξεζηµνπνηείηαη µφλν ζε θαιά αεξηδφµελν ρψξν 

  

 Φξάζεηο S:   

 R40: Ύπνπην θαξθηλνγέλεζεο. 
R43: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή µε ην δέξµα. 

  

 Φξάζεηο R:   

 
 

Δπηβιαβέο 

 

Xn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο είλαη ηα εμήο:   

 

Σειίδα 1/11 Σππσκέλν: 16/10/2014 Έθδνζε: 1 

- πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

EVOCHEM Α.Ε. 
Θέση Τζαβερδέλλα
133 41 Φυλή, Αττική - Αθήνα
Τήλ.: 0030 210 5590460 , 0030 210 5590155 –
Fax: 0030 210 6254737 , 0030 210 5590244 
info@evochem.gr;  vmergoupis@evochem.gr; 
sales@evochem.gr 

www.evochem.gr 



  Σα ζπκπηψκαηα, ζαλ ζπλέπεηα κηαο νμείαο ηνμηθήο δειεηεξίαζεο, κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ κεηαγελέζηεξα κεηά ηελ έθζεζε, ιφγνο 
γηα ηνλ νπνίν, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ε απεπζείαο έθζεζεο ζην ρεκηθφ πξντφλ ή εάλ έρεηε επίκνλε αδηαζεζία, λα δεηήζεηε ηαηξηθή 
θξνληίδα. 

   

  Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 4.1   

 

 

 
 

  

 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜO ΔΠΙΚΙΝΓΤΝOΣΗΣΑ (ζπλέρεηα)  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

 Άιινη θίλδπλνη: 2.3  

  Butan-2-one O,O´,O´´-(methylsilylidyne)trioxime; αηζπινκεζπινθεηνμίκε; N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; Butan-2-

one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime 

      

  Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε.       

 EUH208: Πεξηέρεη Butan-2-one O,O´,O´´-(methylsilylidyne)trioxime, Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime, N-(3-
(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, αηζπινκεζπινθεηνμίκε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 

   

 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο:    

 P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντφληνο ή ηελ εηηθέηα 
P102: Μαθξηά απφ παηδηά 
P103: Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ απφ ηε ρξήζε 
P302+P352: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ME ТО ΓΔΡΜΑ: Πιχλεηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη 
P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ME TA ΜΑΣΙΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί 
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθφζνλ είλαη εχθνιν. πλερηζηε λα μεπιέλεηε 
P312: Καιέζηε ην KENTPO ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΧΝ ή έλα γηαηξφ εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία 
P363: Πιχλεηε ηα κνιπζκέλα ελδχκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε 
P501: Γηάζεζε  ηνπ  πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζχκθσλα  κε  ηνπο  ηνπη-θνχο/πεξηθεξεηαθνχο/ εζληθνχο/δηεζλείο θαλνλη-ζκνχο 

(Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) 

   

 Σπζηάζεηο πξνθπιάμεωλ:    

 Acute Tox. 4: H312 - Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα 
Carc. 2: H351 - Ύπνπην γηα πξφθιεζε θαξθίλνπ 
Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ 
Skin Sens. 1B: H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξξαηηθή αληίδξαζε 

   

 Δλδείμεηο θηλδύλνπ:    

 
 

         

   

 

 

ΣΜΗΜΑ 3: YΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚA  

 χκθσλα κε ην Πξνζάξηεκα II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔE) Νº1907/2006 (ζεκείν 3), ην πξντφλ πεξηέρεη:   

 ζπζηαηηθά:   

 Πνιπκεξέο/ή Χεκηθή πεξηγξαθή:   

 πγθέληξσζε Υεκηθφ φλνκα/ηαμηλφκεζε Αλαγλψξηζε   

 

01-2119970560-38-XXXX 

22984-54-9 
245-366-4 

Με εθαξκφζηκν 

CAS: 
EC: 
Index: 

REACH: 

  

 

 

    
 

Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Πξνζνρή 
 

Καλνληζκφο Νº1272/2008 

  2,5 - <10 % 
 

Xi: R36/38, R43 
 

Οδεγία 67/548/ΔE 

  
 

Απηνηαμηλνκεκέλ
ε 

Butan-2-one O,O´,O´´-(methylsilylidyne)trioxime 

 

 

 

01-2119970537-27-XXXX 

2224-33-1 
218-747-8 

Με εθαξκφζηκν 

CAS: 
EC: 
Index: 

REACH: 

  

 

 

    
 

Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1B: H317; STOT RE 2: H373 - Κίλδπλνο 
   

Καλνληζκφο Νº1272/2008 

  1 - <2,5 % 
 

Xi: R41, R43; Xn: R48/22 
 

Οδεγία 67/548/ΔE 

  
 

Απηνηαμηλνκεκέλ
ε 

Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime 

 

 

 

01-2119539477-28-XXXX 

96-29-7 

202-496-6 
616-014-00-0 

CAS: 
EC: 

Index: 
REACH: 

  

 

 

    
 

Acute Tox. 4: H312; Carc. 2: H351; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317 - Κίλδπλνο 
   

Καλνληζκφο Νº1272/2008 

  1 - <2,5 % 
 

Carc. Cat 3: R40; Xi: R41, R43; Xn: R21 
 

Οδεγία 67/548/ΔE 

  
 

ATP CLP00 αηζπινκεζπινθεηνμίκε 

 

 
 

01-2119970215-39-XXXX 

1760-24-3 
217-164-6 
Με εθαξκφζηκν 

CAS: 
EC: 
Index: 

REACH: 

  

 
 

    
 

Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317 - Κίλδπλνο 
  

Καλνληζκφο Νº1272/2008 

  <1 % 
 

N: R51/53; Xi: R41, R43 
  

Οδεγία 67/548/ΔE 

  
 

Απηνηαμηλνκεκέλ
ε 

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 

 
 

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, δηαβάζηε ηηο επηγξαθέο 8, 11, 12 θαη 16.   
 

 

ΣΜΗΜΑ 4: ΜEΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ  

 

Σειίδα 2/11 Σππσκέλν: 16/10/2014 Έθδνζε: 1 

- πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

DECK MASTER

Γειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο
ζχκθσλα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE



  Πξντφλ κε ηαμηλνκεκέλν σο επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. Γηαηεξήζηε ην πξντφλ καθξηά απφ απνρεηεχζεηο θαη επηθαλεηαθά ή ππφγεηα 
χδαηα. 

   

  Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 6.2   

  Να απνκνλσζνχλ νη δηαξξνέο, κε ηελ πξνυπφζεζε απηφ λα κελ ζεκαίλεη έλαλ επηπξφζζεην θίλδπλν γηα ηα πξφζσπα πνπ θάλνπλ 
απηήλ ηελ εξγαζία. Πξν ηεο φπνηαο πηζαλήο έθζεζεο κε ην πξντφλ πνπ έρεη ρπζεί, ηφηε είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε δηαηάμεσλ 
πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο (Γείηε ηελ επηγξαθή 8).  Να αδεηάζεη ε δψλε θαη λα δηαηεξεζνχλ καθξηά ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξνζηαζία. 

   

  Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 6.1   

 

 

 
 

  

 

ΣΜΗΜΑ 4: ΜEΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ (ζπλέρεηα)  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 4.3  

 Οη νμείεο θαη θαζπζηεξεκέλεο επηπηψζεηο απνηεινχλ ηηο ππνδείμεηο ησλ ηκεκάησλ 2 θαη 11.   

 Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο: 4.2  

  Αλ ρξεηαζηεί άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα, λα ηνπ δείμεηε ην δειηίν MSDS ηνπ πξντφληνο απηνχ. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ. ε πεξίπησζε 
πνπ ηπραία επέιζεη εκεηφο, ηφηε λα δηαηεξεζεί θεθιηκέλν πξνο ηα εκπξφο ην θεθάιη, γηα λα απνθεπρζεί ε αλαξξφθεζε.  Να 
παξακείλεη ζε αλάπαπζε ν πιεγσκέλνο. Να μεπιπζνχλ ην ζηφκα θαη ν ιαηκφο, κηα θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ηνπ λα έρνπλ επεξεαζηεί 
απφ ηελ θαηάπνζε. 

   

  Από θαηάπνζε :    

  Να μεβγάιεηε ηα κάηηα κε άθζνλν λεξφ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ηνπιάρηζηνλ γηα 15 ιεπηά. Μελ επηηξέςεηε ζηνλ ηξαπκαηία 
λα ηξίςεη ή λα θιείζεη ηα κάηηα ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηξαπκαηηζκέλνο θνξάεη θαθνχο επαθήο, απηνί ζα πξέπεη λα βγνπλ, κε ηνλ 
φξν απηνί λα κελ είλαη θνιιεκέλνη ζηα κάηηα. Γηαθνξεηηθά, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλαο πξφζζεηνο ηξαπκαηηζκφο. ε θάζε 
πεξίπησζε, κεηά ηελ πιχζε, ζα πξέπεη λα πάηε ζην γηαηξφ φζν γίλεηαη πην γξήγνξα, κε ην MSDS ηνπ πξντφληνο. 

   

  Από επαθή κε ηα κάηηα:    

  ζε πεξίπησζε επαθήο, ζπλίζηαηαη ην λα θαζαξίζεηε ηελ επεξεαζκέλε δψλε κε λεξφ κε παξάζπξζε θαη κε νπδέηεξν ζαπνχλη. ε 
πεξίπησζε αιινηψζεσλ ζην δέξκα (ηζνχμηκν, θνθθηλίια, θιχθηαηλεο, θιεγκνλέο, θνπζθάιεο,…), λα πάηε ζε έλα ηαηξείν κε ην παξφλ 
δειηίν ζηνηρείσλ αζθαιείαο. 

   

  Από επαθή κε ην δέξκα:    

  Πξφθεηηαη γηα έλα πξντφλ, πνπ δελ πεξηέρεη νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο ζαλ επηθίλδπλεο απφ ηελ εηζπλνή. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε νμείαο 
ηνμηθήο δειεηεξίαζεο, λα βγάιεηε ηνλ ηξαπκαηηζκέλν απφ ηελ δψλε έθζεζεο θαη λα ηνπ παξαζρεζεί θαζαξφο αέξαο. Να δεηήζεηε 

ηαηξηθή θξνληίδα, αλ ην ζπκπηψκαηα ρεηξνηεξεχνπλ ή παξακέλνπλ. 

   

  Από εηζπλνή:    

 

 

ΣΜΗΜΑ 5: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ  

  Δλεξγείηε ζχκθσλα κε ην Δζσηεξηθφ ρέδην Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ηα Πιεξνθνξηαθά Γειηία, πεξί ησλ ζσζηψλ ελεξγεηψλ πξν 
αηπρεκάησλ θαη άιισλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ. Να απνζπξζεί ε νπνηαδήπνηε πεγή αλάθιεμεο. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, λα ςπρζνχλ 
ηα δνρεία θαη νη δεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο, πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ αλάθιεμε, έθξεμε ή BLEVE (έθξεμε κε εθηφλσζε 
αηκνχ δένληνο πγξνχ) ζαλ ζπλέπεηα πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Να απνθεχγεηαη ε απφξξηςε ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ . 

   

  Πξόζζεηεο δηαηάμεηο:    

  Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ππξθαγηάο, κπνξεί λα γίλεη αλαγθαία ε ρξήζε ελδπκάησλ πιήξνπο πξνζηαζίαο θαη κηαο απηφλνκεο 
δηάηαμεο αλαπλνήο. Να δηαηίζεηαη έλα ειάρηζην εγθαηαζηάζεσλ πξψησλ βνεζεηψλ, ή δηαηάμεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξίκαρεο 
θνπβέξηεο, θνξεηφ θαξκαθείν,...) 

   

  Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 5.3   

  αλ ζπλέπεηα ηεο θαχζεο ή ηεο ζεξκηθήο απνζχλζεζεο, δεκηνπξγνχληαη ππφ-πξντφληα αληίδξαζεο πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ ηνμηθά θαη 
θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα εκθαλίδνπλ έλαλ πςειφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία. 

   

  Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα: 5.2   

  Με εχθιεθην πξντφλ, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, ρεηξηζκνχ θαη ρξήζεο. ε πεξίπησζε αλάθιεμεο, ζαλ ζπλέπεηα 
απξεπνχο ρεηξηζκνχ, απνζήθεπζεο ή ρξήζεο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πξνηίκεζε ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο  πνιπδχλακεο (ζθφλε 
ABC), ζε ζπκθσλία κε ηνλ Καλνληζκφ πεξί εγθαηαζηάζεσλ πξνζηαζίαο απφ ππξθαγηέο. ΓΔΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ ε ρξήζε ςεθαζκψλ κε λεξφ, 
ζαλ κέζν θαηάζβεζεο. 

   

  Ππξνζβεζηηθά κέζα: 5.1   
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ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ (ζπλέρεηα)  

  Βιέπε παξαγξάθνπο 8 θαη 13.    

  Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: 6.4  

 Η φπνηα απφξξηςε λα απνξξνθάηαη κε άκκν ή κε έλα αδξαλέο απνξξνθεηηθφ θαη λα κεηαθέξεηαη ζε έλα αζθαιέο κέξνο. Να κελ 
απνξξνθάηαη ζε πξηνλίδη ή ζε άιιεο εχθιεθηεο απνξξνθεηηθέο νπζίεο. Γηα ηελ φπνηα ζεψξεζε ζρεηηθά κε ζσζηή απφζπξζε, 
δηαβάζεηε ηελ επηγξαθή παξαγξάθνπ 13. 

  

  πληζηάηαη:    

  Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 6.3   

 

 

ΣΜΗΜΑ 7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ  

 12 κήλεο Μέγηζηνο ρξφλνο:    

 30 ºC Μέγηζηε ζεξκνθξαζία:    

 5 ºC Διάρηζηε ζεξκνθξαζία:    

  Σερληθά κέηξα ζσζηήο απνζήθεπζεο. A.-    

  Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ: 7.2   

 πλίζηαηαη ην λα δηαηίζεηαη απνξξνθεηηθφ πιηθφ, θνληά ζην πξντφλ (Γείηε ηελ επηγξαθή παξαγξάθνπ 6.3)    

 Σερληθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ ζην πεξηβάιινλ. D.-   

 Μελ ηξψηε, νχηε λα πίλεηε θάηη, θαηά ηνλ ρξφλν ρεηξηζκνχ. Να πιέλεηε κεηά ηα ρέξηα ζαο κε ηα θαηάιιεια πξντφληα θαζαξηζκνχ.    

  Σερληθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ ηνμηθνινγηθψλ θαη εξγνλνκηθψλ θηλδχλσλ. C.-    

 Με εχθιεθην πξντφλ, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, ρεηξηζκνχ θαη ρξήζεο. πλίζηαηαη ε κεηάγγηζε πγξψλ κε αξγέο 
ηαρχηεηεο, γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηα εχθιεθηα 

πξντφληα. Να δείηε ηελ επηγξαθή ηεο παξαγξάθνπ 10 ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα πιηθά πνπ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. 

   

  Σερληθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ εθξήμεσλ θαη ησλ ππξθαγηψλ. B.-    

 Να ηεξείηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ησλ εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ. Να παξακέλεη ζε δνρεία πνπ είλαη 
εξκεηηθά θιεηζκέλα. Να ειέγρνληαη νη ππεξρεηιίζεηο θαη ηα θαηάινηπα, απνζχξνληάο ηα κε αζθαιείο κεζφδνπο (επηγξαθή 
παξαγξάθνπ 6). Να απνθεχγεηαη ε ειεχζεξε απφξξηςε, απφ ην δνρείν.  Να δηαηεξείηε κηα ηάμε θαη θαζαξηφηεηα, φπνπ θάπνηνη 
ρεηξίδνληαη επηθίλδπλα πξντφληα. 

   

  Πξνθπιάμεηο γηα έλαλ αζθαιέζηεξν ρεηξηζκφ A.-    

  Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: 7.1   

  Δθηφο απφ ηηο ελδείμεηο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, δελ ρξεηάδεηαη θακία εηδηθή ζχζηαζε φζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο απηνχ ηνπ πξντφληνο.    

  Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: 7.3   

 Απνθεχγεηε ηηο πεγέο ζεξκφηεηαο, αθηηλνβνιίαο, ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ θαη ηελ επαθή κε ηα ηξφθηκα. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο δείηε ηελ επηγξαθή παξαγξάθνπ 10.5. 

   

  Γεληθέο ζπλζήθεο ζσζηήο απνζήθεπζεο. B.-    

 

 

ΣΜΗΜΑ 8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

  Οπζίεο ησλ νπνίσλ νη νξηαθέο ηηκέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζηελ ζέζε εξγαζίαο (Π.Γ. 307/1986, Π.Γ. 
77/93, Π.Γ. 90/99, Π.Γ. 339/01, Π.Γ. 162/07, Π.Γ. 12/2012): 

   

  Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 8.1   

 DNEL (Δξγαδνκέλωλ):   

 Γελ ππάξρνπλ νξηαθέο ηηκέο γηα ην πεξηβάιινλ, γηα ηηο νπζίεο πνπ απνηεινχλ ην κίγκα.   

 Σνπηθφ Systemic Σνπηθφ Systemic  Αλαγλψξηζε   

 Μεγάιε έθζεζε Έθζεζε ζχληνκεο δηάξθεηαο      

 

 

  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 0,988 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Δηζπλνή EC: 245-366-4   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην δέξκα CAS: 22984-54-9   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα Butan-2-one O,O´,O´´-(methylsilylidyne)trioxime   

 

Σειίδα 4/11 Σππσκέλν: 16/10/2014 Έθδνζε: 1 

- πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

DECK MASTER

Γειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο
ζχκθσλα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE



 

 

 
 

  

 

ΣΜΗΜΑ 8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ζπλέρεηα)  

 Σνπηθφ Systemic Σνπηθφ Systemic  Αλαγλψξηζε   

 Μεγάιε έθζεζε Έθζεζε ζχληνκεο δηάξθεηαο      

 

 

  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 1,03 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Δηζπλνή EC: 218-747-8   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην δέξκα CAS: 2224-33-1   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime   

 

 

  

 3,33 mg/m³ 9 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Δηζπλνή EC: 202-496-6   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 1,3 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ 2,5 mg/kg Απφ ην δέξκα CAS: 96-29-7   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

 
 

  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 35,3 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Δηζπλνή EC: 217-164-6   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 5 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ 5 mg/kg Απφ ην δέξκα CAS: 1760-24-3   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine   

 DNEL (Πιεζπζκνύ):   

 Σνπηθφ Systemic Σνπηθφ Systemic  Αλαγλψξηζε   

 Μεγάιε έθζεζε Έθζεζε ζχληνκεο δηάξθεηαο      

 

 

  

 2 mg/m³ 2,7 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Δηζπλνή EC: 202-496-6   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 0,78 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ 1,5 mg/kg Απφ ην δέξκα CAS: 96-29-7   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

 
 

  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 8,7 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Δηζπλνή EC: 217-164-6   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 2,5 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ 17 mg/kg Απφ ην δέξκα CAS: 1760-24-3   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ 2,5 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine   

 PNEC:   

   Αλαγλψξηζε   

 

 

  

 0,102 mg/kg Ίδεκα (Θαιάζζην λεξφ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα    

 1,02 mg/kg Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) 0,12 mg/L Πεξηνδηθά EC: 245-366-4   

 0,026 mg/L Θαιάζζην λεξφ 0,05 mg/kg Έδαθνο CAS: 22984-54-9   

 0,26 mg/L Γιπθνχ λεξνχ 10 mg/L STP Butan-2-one O,O´,O´´-(methylsilylidyne)trioxime   

 

 

  

 0,102 mg/kg Ίδεκα (Θαιάζζην λεξφ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα    

 1,02 mg/kg Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) 0,12 mg/L Πεξηνδηθά EC: 218-747-8   

 0,026 mg/L Θαιάζζην λεξφ 0,05 mg/kg Έδαθνο CAS: 2224-33-1   

 0,26 mg/L Γιπθνχ λεξνχ 10 mg/L STP Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime   

 

 

  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Ίδεκα (Θαιάζζην λεξφ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα    

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) 0,118 mg/L Πεξηνδηθά EC: 202-496-6   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Θαιάζζην λεξφ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Έδαθνο CAS: 96-29-7   

 0,256 mg/L Γιπθνχ λεξνχ 177 mg/L STP αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

 
 

  

 0,022 mg/kg Ίδεκα (Θαιάζζην λεξφ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ Απφ ην ζηφκα    

 0,22 mg/kg Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) 0,62 mg/L Πεξηνδηθά EC: 217-164-6   

 0,0062 mg/L Θαιάζζην λεξφ 0,0085 mg/kg Έδαθνο CAS: 1760-24-3   

 0,062 mg/L Γιπθνχ λεξνχ 25 mg/L STP N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine   

  Πξνζηαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. B.-    

 αλ κέηξν πξφιεςεο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε βαζηθψλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, κε ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε "CE".    Γηα 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (απνζήθεπζε, ρξήζε, θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε, θιάζε 
πξνζηαζίαο,...) λα δηαβάζεηε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ΜΑΠ. Οη ελδείμεηο πνπ πεξηέρνληαη 
ζηελ παξάγξαθν απηή αλαθέξνληαη ζην πξντφλ θαη κφλνλ. Σα κέηξα αζθαιείαο γηα ην αξαησκέλν πξντφλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ 
αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο αξαίσζεο, ηελ ρξήζε, ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο, θ.η.ι. Γηα λα θαζνξηζηεί ε ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο ληνπο 
γηα έθηαθηεο αλάγθεο ή/θαη γηα ηελ έθπιπζε νθζαικψλ ζηηο απνζήθεο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
απνζήθεπζε ρεκηθψλ πξντφλησλ, πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δηαβάζηε ηηο παξαγξάθνπο 7.1 
θαη 7.2. 

   

  Γεληθά κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο A.-    

  Έιεγρνη έθζεζεο: 8.2   
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ΣΜΗΜΑ 8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ζπλέρεηα)  

 Παξαηεξήζεηο Καλνληζκνί CEN εκαδεκέλν ΜΑΠ  Δηθνλφγξακκα PRL   

 Να αληηθαζίζηαηαη φηαλ παξαηεξεζεί κηα αχμεζε 
ζηελ αληίζηαζε ζηελ αλαπλνή θαη/ή εληνπηζηεί νζκή 

ή ε γεχζε ξππαίλνπζαο νπζίαο. 

EN 149:2001+A1:2009 
EN 405:2001+A1:2009 

 

 

Πξνζσπίδα 
απηνθηιηξαξίζκαηνο γηα 

αέξηα, αηκνχο θαη ζσκαηίδηα 

 

 

Τπνρξεσηηθή 
πξνζηαζία ηεο 

αλαπλεπζηηθήο νδνχ 

  

  πγθεθξηκέλε πξνζηαζία γηα ηα ρέξηα. C.-    

 Παξαηεξήζεηο Καλνληζκνί CEN εκαδεκέλν ΜΑΠ  Δηθνλφγξακκα PRL   

 Ο ελδεηθλπφκελνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ρξφλνο 
δηέιεπζεο (Breakthrough Time) ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην δηάζηεκα ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε πξνζηαηεπηηθέο θξέκεο, κεηά απφ 

ηελ επαθή ηνπ πξντφληνο κε ην δέξκα. 

EN 374-1:2003 
EN 374-3:2003/AC:2006 

EN 420:2003+A1:2009 

 

 

Γάληηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
γηα ρεκηθή πξνζηαζία  

 

 

Τπνρξεσηηθή 

πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ 

  

  Πξνζηαζία πξνζψπνπ θαη νθζαικψλ. D.-    

 Παξαηεξήζεηο Καλνληζκνί CEN εκαδεκέλν ΜΑΠ  Δηθνλφγξακκα PRL   

 Καζεκεξηλά, λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη, ζε 
ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

EN 166:2001 
EN 167:2001 

EN 168:2001 
EN 172:1994/A1:2000 

EN 172:1994/A2:2001 
EN 165:2005  

 

 

Πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 
πξνζψπνπ 

 

 

Τπνρξεσηηθή 

πξνζηαζία ηνπ 
πξνζψπνπ 

  

  Πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο E.-    

 Παξαηεξήζεηο Καλνληζκνί CEN εκαδεκέλν ΜΑΠ  Δηθνλφγξακκα PRL   

 Απνθιεηζηηθή ρξήζε ζηε ζέζε εξγαζίαο. Πεξηνδηθφο 

θαζαξηζκφο ζε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

EN 13034:2005+A1:2009 

EN 168:2001 
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010  

EN ISO 6529:2001 

EN ISO 6530:2005 
EN 464:1994  

 

 

Μηαο ρξήζεο έλδπκα γηα 

πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο 
θηλδχλνπο 

 

 

Τπνρξεσηηθή 
πξνζηαζία ηνπ 

ζψκαηνο 

  

 Πξν νπνηαζδήπνηε έλδεημεο θζνξάο, λα 
αληηθαζίζηαληαη νη κπφηεο 

EN ISO 20345:2011  
EN 13832-1:2006 

EN ISO 20344:2011 

 

 

Τπνδήκαηα αζθαιείαο πξν 
ρεκηθψλ θηλδχλσλ 

 

 

Τπνρξεσηηθή 
πξνζηαζία ησλ 

πνδηψλ 

  

  πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθηάθηνπ αλάγθεο F.-    

 Καλνληζκνί  Μέηξν εθηάθηνπ αλάγθεο Καλνληζκνί  Μέηξν εθηάθηνπ αλάγθεο   

 DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

 

 

Οθζαικφινπηξν  

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2002 

 

 

Νηνπο εθηάθηνπ αλάγθεο 

  

 87,1 g/mol Μέζν κνξηαθφ βάξνο:   

 4 Μέζνο αξηζµφο αηφµσλ 
άλζξαθα: 

  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Πεξηεθηηθφηεηα ζε ΠΟΔ ζε 20 

ºC: 

  

 1,13 % βάξνπο Π.Ο.Δ.. (Παξνρή):   

 ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 1999/13/EE, απηφ ην πξντφλ εκθαλίδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:   

 Πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο:   

  Γπλάκεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλίζηαηαη ην λα απνθεχγεηαη ε απφξξηςε, θαη ηνπ πξντφληνο, 

αιιά θαη ηνπ δνρείνπ ηνπ, ζην πεξηβάιινλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ηελ επηγξαθή παξαγξάθνπ 7.1.D. 

   

  Έιεγρνη από ηελ έθζεζε ζην πεξηβάιινλ:    
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 Καηάιιεια γηα ρεηξηζκφ θαη απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο:   

  Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 10.4   

  χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο ζε πίεζε ή ππεξβνιηθέο ζεξκνθξαζίεο     

  Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 10.3   

  Υεκηθψο ζηαζεξφ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο     

  Χεκηθή ζηαζεξόηεηα: 10.2   

  Γελ αλακέλνληαη επηθίλδπλεο δξάζεηο, εάλ αθνινπζεζνχλ νη ηερληθέο νδεγίεο απνζήθεπζεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Βι. ηκήκα 7.      

  Γξαζηηθόηεηα: 10.1   

 

 

 
 

 

 

ΣΜΗΜΑ 9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Γείθηεο δηαζιάζεσο:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Δπηθαλεηαθή ηάζε ζηνπο 20 ºC:   

  Άιιεο πιεξνθνξίεο: 9.2  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Άλσ φξην αλαθιεμηκφηεηαο:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Κάησ φξην αλαθιεμηκφηεηαο:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο:   

 Με εχθιεθην (>60 ºC) εκείν  αλάθιεμεο:   

 Αλαθιεμηκόηεηα:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Ιδηφηεηα δηαιπηφηεηαο:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ ζηνπο 20 ºC:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * πληειεζηήο θαηαλνκήο κείγκαηνο n-

νθηαλφιεο/λεξνχ ζηνπο 20 ºC: 

  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Ππθλφηεηα αηκψλ ζηνπο 20 ºC:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * pH:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * πγθέληξσζε :   

 >20,5 cSt Κηλεκαηηθφ ημψδεο ζηνπο 40 ºC:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Κηλεκαηηθφ ημψδεο ζηνπο 20 ºC:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Γπλακηθφ ημψδεο ζηνπο 20 ºC:   

 1,03 ρεηηθή ππθλφηεηα ζηνπο 20 ºC:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Ππθλφηεηα ζηνπο 20 ºC:   

 Χαξαθηεξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο πξνϊόληνο:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Σαρχηεηα  εμάηκηζεο ζηνπο 20 ºC:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Πίεζε  αηκψλ ζηνπο 50 ºC:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Πίεζε  αηκψλ ζηνπο 20 ºC:   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ * Θεξκνθξαζία βξαζκνχ ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε:   

 Πηεηηθόηεηα:   

 Με δηαζέζηκν Οζκή:   

 Με δηαζέζηκν Υξψκα:   

 Λαζπψδεο Δκθάληζε:   

 Τγξφ Φπζηθή θαηάζηαζε ζε 20 
ºC: 

  

 Φπζηθή εκθάληζε:   

  Γηα πιήξεηο πιεξνθνξίεο δείηε ην θχιιν δεδνκέλσλ πξντφληνο.     

  Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο: 9.1   

 

  *Γελ ηζρχεη, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο, δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο ηδηνθηεζία ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ.  

 

ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΔΡOΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚOΣΗΣΑ  
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ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΔΡOΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚOΣΗΣΑ (ζπλέρεηα)  

  Γείηε ηηο επηγξαθέο 10.3, 10.4 θαη 10.5 γηα λα γλσξίζεηε ηα πξντφληα ηεο απνζχλζεζεο ζπγθεθξηκέλα. Αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ 
απνζχλζεζεο, ζαλ ζπλέπεηα ηεο ηδίαο, κπνξνχλ λα ειεπζεξσζνχλ ζχλζεηα κίγκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), 
κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άιιεο νξγαληθέο ελψζεηο. 

   

  Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 10.6   

    

 Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν   

  Άιια Καχζηκα πιηθά Ομεηδσηηθά πιηθά Νεξφ Ομέα    

  Με ζπκβαηά πιηθά: 10.5   

    

 Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν   

  Τγξαζία  Ηιηαθφ θσο Θέξκαλζε    Δπαθή κε ηνλ αέξα Πξφζθξνπζε θαη ηξηβή    

 

 

ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚE ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ  

  Σπγθεθξηκέλεο ηνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηωλ νπζηώλ:    

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

 Άιιεο πιεξνθνξίεο:   

  Βάζεη  ησλ  δηαζέζηκσλ  δεδνκέλσλ,  ηα  θξηηήξηα  ηαμηλφκεζεο  δελ  πιεξνχληαη, θαη δελ παξνπζηάδεη νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο σο 

επηθίλδπλεο γηα ηνλ ιφγν απηφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ηελ παξάγξαθν 3. 

      

  ηνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο: H-     

  Βάζεη  ησλ  δηαζέζηκσλ  δεδνκέλσλ,  ηα  θξηηήξηα  ηαμηλφκεζεο  δελ  πιεξνχληαη. Δληνχηνηο, παξνπζηάδεη νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο 
ζαλ επηθίλδπλεο, απφ ηελ θαηάπνζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ηελ επηγξαθή παξαγξάθνπ 3. 

      

  Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο (STOT)-επαλαιακβαλφκελε έθζεζε: G-     

  Βάζεη  ησλ  δηαζέζηκσλ  δεδνκέλσλ,  ηα  θξηηήξηα  ηαμηλφκεζεο  δελ  πιεξνχληαη, θαη δελ παξνπζηάδεη νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο σο 

επηθίλδπλεο γηα ηνλ ιφγν απηφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ηελ παξάγξαθν 3. 

      

  Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο (STOT)-ρξφλνπ έθζεζεο: F-     

 Η παξαηεηακέλε επαθή κε ην δέξκα κπνξεί λα επηθέξεη θξίζεηο αιιεξγηθήο δεξκαηίηηδαο απφ ηελ επαθή.    

 Απνηειέζκαηα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο : E-   

 Η έθζεζε ζην πξντφλ απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πηζαλά ζπγθεθξηκέλα 
απνηειέζκαηα πάλσ ζηελ πγεία, δείηε ηελ επηγξαθή 2. 

   

 Απνηειέζκαηα CMR (θαξθηλνγέλεζεο, κεηαιιαμηγέλλεζεο, ηνμηθφηεηαο ζηελ αλαπαξαγσγή): D-   

 Μπνξεί θπξίσο λα πξνθαιέζεη βιαβεξέο επηδξάζεηο γηα ηελ πγεία, εάλ ην πξντφλ απνξξνθάηαη απφ ην δέξκα. Γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξελέξγεηεο απφ ηελ επαθή κε ην δέξκα, δείηε ηελ επηγξαθή 2. 

   

 Δπαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα: C-   

 Βάζεη  ησλ  δηαζέζηκσλ  δεδνκέλσλ,  ηα  θξηηήξηα  ηαμηλφκεζεο  δελ  πιεξνχληαη, θαη δελ παξνπζηάδεη νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο ζαλ 
επηθίλδπλεο, απφ ηελ εηζπλνή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ηελ επηγξαθή παξαγξάθνπ 3. 

   

 Δηζπλνή: B-   

 Βάζεη  ησλ  δηαζέζηκσλ  δεδνκέλσλ,  ηα  θξηηήξηα  ηαμηλφκεζεο  δελ  πιεξνχληαη, θαη δελ παξνπζηάδεη νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο ζαλ 

επηθίλδπλεο, απφ ηελ θαηάπνζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ηελ επηγξαθή παξαγξάθνπ 3. 

   

  Καηάπνζε: A.-    

 ε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο, επαλαιακβαλφκελεο έθζεζεο, ή ζε ζπγθεληξψζεηο πςειφηεξεο απφ ηα θαζνξηζκέλα φξηα έθζεζεο ζε 
επαγγεικαηίεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηελ πγεία, αλάινγα κε ηελ νδφ ηεο έθζεζεο: 

  

  Δπηθίλδπλα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία:    

  Γελ δηαζέηνπκε πεηξακαηηθά ζηνηρεία απφ ην κείγκα κφλν ηνπ, ζρεηηθά κε ηηο ηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο. Σελ ζηηγκή πνπ γίλνληαλ 
ηαμηλφκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζρεηηθά κε ηα δηαβξσηηθά ή εξεζηζηηθά απνηειέζκαηα, έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ζπζηάζεηο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηελ ελφηεηα 3.2.5 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ Οδεγία 67/548/EE θαη ζηηο παξαγξάθνπο b) θαη c) ηεο ελφηεηαο 3 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Οδεγία 1999/45/EE. 

   

  Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 11.1   

 Δίδνο Ομεία ηνμηθφηεηα  Αλαγλψξηζε   

 

 

  

  Άλεπ αληηθεηκέλνπ εηζπλνή LC50 EC: 202-496-6   

 Πνληίθη 1100 mg/kg LD50 απφ ην δέξκα CAS: 96-29-7   

 Πνληίθη 2100 mg/kg LD50 απφ ην ζηφκα αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

 

 

  

  Άλεπ αληηθεηκέλνπ εηζπλνή LC50 EC: 218-747-8   

  Άλεπ αληηθεηκέλνπ LD50 απφ ην δέξκα CAS: 2224-33-1   

 Πνληίθη 3519 mg/kg LD50 απφ ην ζηφκα Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime   
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  Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 13.1   

 

 

 
 

  

 

ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚE ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ (ζπλέρεηα)  

 Δίδνο Ομεία ηνμηθφηεηα  Αλαγλψξηζε   

 
 

  

  Άλεπ αληηθεηκέλνπ εηζπλνή LC50 EC: 217-164-6   

  Άλεπ αληηθεηκέλνπ LD50 απφ ην δέξκα CAS: 1760-24-3   

 Πνληίθη 2413 mg/kg LD50 απφ ην ζηφκα N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine   

 

 

ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚE ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ  

  Τνμηθόηεηα: 12.1   

 Γελ δηαηίζεληαη πεηξακαηηθά ζηνηρεία απφ ην κίγκα θαζεαπηφ, ζρεηηθά κε ηηο νηθνηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο  

 Δίδνο Δίδνο Ομεία ηνμηθφηεηα  Αλαγλψξηζε   

 

 

  

 Φάξη QSAR 1429 mg/L (96 h) EC50 EC: 218-747-8   

 Φάξη QSAR 17168 mg/L (48 h) EC50 CAS: 2224-33-1   

 Φάξη QSAR 55000 mg/L (96 h) LC50 Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime   

 

 

  

 Φχθηα Scenedesmus subspicatus 83 mg/L (72 h) EC50 EC: 202-496-6   

 Μαιαθφζηξαθν Daphnia magna 750 mg/L (48 h) EC50 CAS: 96-29-7   

 Φάξη Pimephales promelas 843 mg/L (96 h) LC50 αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

 
 

  

 Φχθηα Selenastrum capricornutum 8,8 mg/L (72 h) EC50 EC: 217-164-6   

 Μαιαθφζηξαθν Daphnia magna 81 mg/L (48 h) EC50 CAS: 1760-24-3   

 Φάξη Brachydanio rerio 597 mg/L (96 h) LC50 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine   

  Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε: 12.2   

 Bηνδηαζπαζηκφηεηα Γηαζπαζηκφηεηα Αλαγλψξηζε   

 

 

  

 0 % % βηνδηαζπψκελν Άλεπ αληηθεηκέλνπ BOD5/COD EC: 218-747-8   

 28 εκέξεο Πεξίνδνο Άλεπ αληηθεηκέλνπ COD CAS: 2224-33-1   

 20 mg/L πγθέληξσζε  Άλεπ αληηθεηκέλνπ BOD5 Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime   

 

 

  

 24 % % βηνδηαζπψκελν Άλεπ αληηθεηκέλνπ BOD5/COD EC: 202-496-6   

 28 εκέξεο Πεξίνδνο Άλεπ αληηθεηκέλνπ COD CAS: 96-29-7   

 100 mg/L πγθέληξσζε  Άλεπ αληηθεηκέλνπ BOD5 αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

 
 

  

 39 % % βηνδηαζπψκελν Άλεπ αληηθεηκέλνπ BOD5/COD EC: 217-164-6   

 28 εκέξεο Πεξίνδνο Άλεπ αληηθεηκέλνπ COD CAS: 1760-24-3   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ πγθέληξσζε  Άλεπ αληηθεηκέλνπ BOD5 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine   

  Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 12.3   

 Γπλαηφηεηα βηνζπζζψξεπζεο  Αλαγλψξηζε   

 

 

  

 Υακειφ Γπλαηφηεηα EC: 218-747-8   

 0,6 Log POW CAS: 2224-33-1   

 1 BCF Butan-2-one O,O´,O´´-(vinylsilylidyne)trioxime   

 
 

  

 Υακειφ Γπλαηφηεηα EC: 202-496-6   

 0,59 Log POW CAS: 96-29-7   

 5 BCF αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

  Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 12.4   

 Αζηάζεηα ηελ απνξξφθεζε/εθξφθεζε Αλαγλψξηζε   

 
 

  

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Τγξφ ρψκα 25700 N/m  (25 ºC) Δπηθαλεηαθή ηάζε EC: 202-496-6   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Ξεξνχ εδάθνπο Πνιχ πςειφ πκπέξαζκα CAS: 96-29-7   

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ Henry 3 Koc αηζπινκεζπινθεηνμίκε   

 Με πεξηγξαθφκελα    

  Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο: 12.6   

 Με εθαξκφζηκν   

  Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ: 12.5   

 

 

ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΥΔIΑ ΥΔΣΙΚA ΜΔ ΣΗΝ ΑΠOΡΡΙΦΗ  
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ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΥΔIΑ ΥΔΣΙΚA ΜΔ ΣΗΝ ΑΠOΡΡΙΦΗ (ζπλέρεηα)  

 - Κνηλνηηθή λνκνζεζία: Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2000/532/ΔΚ: Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 3εο Μαΐνπ 2000 
- Διιεληθή λνκνζεζία: YPEKΑ -Ν. 4042/2012( ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) 

  

 ε ζπκθσλία κε ην Πξνζάξηεκα II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Νº1907/2006 (REACH),  φπνπ ζπιιέγνληαη νη θνηλνηηθέο ή θξαηηθέο δηαηάμεηο, 
ζρεηηδφκελεο κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θαηαινίπσλ. 

  

 Γηαηάμεηο ζρεηηδόκελεο κε ηελ δηαρείξηζε ηωλ θαηαινίπωλ:   

 πκβνπιεπηείηε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 θαη ην Παξάξηεκα 2 
(Οδεγία 2008/98/ΔΚ, Ν. 22/2011). χκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο 15 01 (2000/532/ΔΚ), ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπαζία έρεη έξζεη ζε 
άκεζε επαθή κε ην πξντφλ, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ην ίδην ην πξντφλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πξέπεη λα 
αληηκεησπίδεηαη σο κε επηθίλδπλν απφβιεην. Γελ ζπληζηάηαη ε απφξξηςή ηεο ζε πισηέο νδνχο. Βι. παξάγξαθν 6.2. 

  

  Γηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ (δηάζεζε θαη αμηνπνίεζε):    

 Δπηθίλδπλν Απφβιεηα θνιιψλ θαη ζηεγαλσηηθψλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθνχο δηαιχηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο 
νπζίεο 

08 04 09*   

 Δίδνο θαηάινηπνπ (Οδεγία 2008/98/ΔΚ) Πεξηγξαθή Κσδηθφο   

 

 

ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ ΥΔΣΙΚA ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡA  

 Γηα ην πξντφλ απηφ δελ ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ (ADR/RID,IMDG,IATA)   
 

 

ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΥΔIΑ ΥΔΣΙΚA ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔIΑ  

  Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα: 15.1   

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 649/2012, ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ: Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

 Δλεξγέο νπζίεο πνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην Παξάξηεκα Ι (Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 528/2012): Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 1005/2009, γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

 Οπζίεο ππνςήθηεο πξνο έγθξηζε ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1907/2006 (REACH): Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

 Ο πάξνρνο έρεη δηεμαγάγεη αμηνινγεηηθνχο ειέγρνπο ρεκηθήο αζθάιεηαο   

 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 15.2  

 - Τ.Α. 265/2002/2002  (ΦΔΚ 1214/Β`/19.9.2002) Σαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ ζε 
ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ (EE L200 ηεο 30.7.1999) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οδεγίαο 
2001/60/ΔΚ (EE L226 ηεο 22.8.2001) ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 
- Τ.Α. 87/2007/2007  (ΦΔΚ 872/Β`/4.6.2007) Σξνπνπνίεζε ηεο απφθ. Α.Υ.. No 378/1994, (ΦΔΚ 705/Β/20.9.1994) ζε ελαξκφληζε 
πξνο ηελ Οδεγία 2006/121/ΔΚ (ΔΔ L 396 ηεο 30.12.2006) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο Οδεγίαο 67/548/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 
1907/2006 γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH) θαη γηα ηελ 
ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Υεκηθψλ Πξντφλησλ» 
- Τ.Α. 270/2006  (ΦΔΚ 100/Β`/31.1.2006) πκπιήξσζε ηεο ππ αξηζ 265/2002 απφθαζεο ΑΥ (1214/Β/19-9-02) «γηα ηελ ηαμηλφκεζε, 
ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ» ζε ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2001/60/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΚ. 
- Τ.Α. ΓΤΓ/3α/Γ.Π/58233/2010  (ΦΔΚ 1122/Β`/23.7.2010) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ θνηλνηηθή νδεγία 
2008/112/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 76/768/ΔΟΚ 
(αξηζ. ΓΤΓ3α/Γ.Π. 132979/2005), ψζηε λα πξνζαξκνζηεί κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1272/2008 γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ 
επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία νπζηψλ θαη κεηγκάησλ» 
- YPEKΑ -Ν. 4042/2012( ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο − Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ − 
Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ − Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ − Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγε 
- Π.Γ. 307/1986 - Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο 

  

  Άιιεο λνκνζεζίεο:    

 πλίζηαηαη ε ρξήζε ησλ ζπλνςηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζην παξφλ δειηίν ζηνηρείσλ αζθαιείαο, ζαλ ζηνηρεία εηζφδνπ ζε κηα αμηνιφγεζε 
θηλδχλσλ ησλ ηνπηθψλ πεξηζηάζεσλ, κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ, ζηνλ ρεηξηζκφ, 
ρξήζε, απνζήθεπζε θαη απφξξηςε απηνχ ηνπ πξντφληνο. 

  

  Σπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηωλ πξνζώπωλ ή ηνπ πεξηβάιινληνο:    

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

  Πεξηνξηζκνί ζηελ εκπνξία, δηάζεζε θαη ρξήζε νξηζκέλωλ επηθίλδπλωλ νπζηώλ θαη κηγκάηωλ (Παξάξηεκα XVII, 
REACH): 
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ΣΜΗΜΑ 16: AΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ  

 - ADR: Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο 
-IMDG: Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Κψδηθαο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ 
-IATA: Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ 
-ICAO: Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 
-COD:  Υεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν 
-BOD5: βηνινγηθή αλάγθε νμπγφλνπ κεηά απφ 5 εκέξεο 
-BCF: ζπληειεζηήο βηνζπζζψξεπζεο 
-LD50: ζαλαηεθφξνο δφζε 50 
-LC50: ζαλαηεθφξνο ζπγθέληξσζε 50 
-EC50: απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε 50 
-Log POW: ινγάξηζκνο ζπληειεζηή θαηαλνκήο C82 νθηαλφιεο-λεξνχ 
-Koc: ζπληειεζηήο θαηαλνκήο νξγαληθνχ άλζξαθα 

  

 Σπληνκνγξαθίεο θαη αθξωλύκηα:   

 http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu 

  

 Κπξηόηεξεο πεγέο ινγνηερλία:   

 πλίζηαηαη κηα ειάρηζηε θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
ρεηξηζηεί απηφ ην πξντφλ, κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο απηνχ ηνπ δειηίνπ ζηνηρείσλ αζθαιείαο, φπσο 

επίζεο θαη ησλ εηηθεηψλ ηνπ πξντφληνο. 

  

  Σπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε:    

 Acute Tox. 4: H312 - Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα 
Carc. 2: H351 - Ύπνπην γηα πξφθιεζε θαξθίλνπ 
Eye Dam. 1: H318 - Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε 
Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ 
Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο 
Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξξαηηθή αληίδξαζε 
Skin Sens. 1B: H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξξαηηθή αληίδξαζε 
STOT RE 2: H373 - Μεηά απφ παξαηεηακέλε ή επαλαιακβαλφκελε θαηάπνζε, κπνξεί λα πξνμελήζεη βιάβεο ζε φξγαλα ηνπ 

ζψκαηνο 

   

 Καλνληζκόο Νº1272/2008 (CLP):   

 R21: Δπηβιαβέο ζε επαθή µε ην δέξµα. 
R36/38: Δξεζίδεη ηα µάηηα θαη ην δέξµα 
R40: Ύπνπην θαξθηλνγέλεζεο. 
R41: Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαιµηθψλ βιαβψλ. 
R43: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή µε ην δέξµα. 
R48/22: Δπηβιαβέο: θίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο χζηεξα απφ παξα- ηεηαµέλε έθζεζε ζε πεξίπησζε θαηαπφζεσο 
R51/53: Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζµνχο, µπνξεί λα πξνθαιέζεη µαθξνρξφληεο δπζµελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν 
πεξηβάιινλ. 

   

 Οδεγία 67/548/ΔE θαη ηελ Οδεγία 1999/45/ΔE:   

  Κείκελα ηωλ θξάζεωλ R αλεπηπγκέλα ζηελ επηγξαθή 3:    

 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

 Τξνπνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν δειηίν αζθαιείαο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο θηλδύλνπ:   

 Απηφ ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο, έρεη αλαπηπρζεί ζε ζπκθσλία κε ην  ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ II- Οδεγφο γηα ηελ ζχλζεζε ησλ δειηίσλ 
ζηνηρείσλ αζθαιείαο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔE) Nº 1907/2006 (θαλνληζκνχ (ΔΔ) Nº 453/2010) 

  

  Ννκνζεζία εθαξκόζηκε ζηα δειηία δεδνκέλωλ αζθαιείαο  :    

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ δειηίν ζηνηρείσλ αζθαιείαο βαζίδνληαη ζε πεγέο, ηερληθέο γλψζεηο θαη ζηε λνκνζεζία, πνπ ηζρχεη ζε Δπξσπατθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ δελ κπνξεί 
λα εγγπεζεί ε αθξίβεηα ησλ ηδίσλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ κηα εγγχεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο. Πξφθεηηαη απιά γηα κηα πεξηγξαθή ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

θαη πξνυπνζέζεηο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα. Η κεζνδνινγία θαη νη φξνη εξγαζίαο γηα ηνπο ρξήζηεο απηνχ ηνπ πξντφληνο βξίζθνληαη εθηφο ηεο γλψζεο θαη ηνπ έιεγρνχ καο, ελψ πάληα είλαη ε 
ηειεπηαία επζχλε ηνπ ρξήζηε ην λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα ζπκθσλεί κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ, απνζήθεπζε, ρξήζε θαη απφξξηςε ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ. Οη 
πιεξνθνξίεο απηήο ηεο θάξηαο αζθαιείαο αλαθέξνληαη κνλάρα ζε απηφ ην πξντφλ, ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο πνπ πξνζδηνξίδνληαη. 
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