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 ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΧΡΙΣΙΚO ΚΧΓΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 
 1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο: PU FLEX 1000 

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

  Δλδεδεηγκέλεο ρξήζεηο: ηεγαλσηηθφ  

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

 1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο:  

   

 1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο:   
 

 ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜO ΔΠΙΚΙΝΓΤΝOΣΗΣΑ 

 
 2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο:  

  Σν πξντφλ απηφ πεξηέρεη ιηγφηεξν απφ 1% αλαπλεχζηκν θιάζκα θξπζηαιιηθνχ δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηεί 

ηαμηλφκεζε 
 

  Καλνληζκόο Νº1272/2008 (CLP):  

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

   Acute Tox. 4: Ομεία ηνμηθφηεηα, Καηεγνξία 4, H312+H332 
Eye Irrit. 2: Οθζαικηθφο εξεζηζκφο, θαηεγνξία 2, H319 
Flam. Liq. 3: Δχθιεθηα πγξά, Καηεγνξία 3, H226 
Skin Irrit. 2: Δξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο, θαηεγνξία 2, H315 

STOT RE 2: Σνμηθφηεηα ζπγθεθξηκέλε απφ θαηάπνζε ζε νξηζκέλα φξγαλα (επαλαιακβαλφκελεο εθζέζεηο), Καηεγνξία 2, H373 

 

 2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο:  

  Καλνληζκόο Νº1272/2008 (CLP):  

   Πξνζνρή  

   
 

         

 

   Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:  

   Acute Tox. 4: H312+H332 - Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ 
Flam. Liq. 3: H226 - Τγξφ θαη αηκνί εχθιεθηα 
Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο 

STOT RE 2: H373 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε (Απφ ην ζηφκα) 

 

   Γειώζεηο πξνθπιάμεωλ:  

   P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντφληνο ή ηελ εηηθέηα 
P102: Μαθξηά απφ παηδηά 
P210: Μαθξηά απφ ζεξκφηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιφγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε 
P264: Πιχλεηε ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκφ 
P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξφζσπν 
P305+P351+P338: Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί 
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, αλ είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε 
P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε ζθφλε ABC ππξνζβεζηήξαο γηα λα θαηάζβεζε 

P501: Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη / ή ηνπ πεξηέθηε ηνπ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαινγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δήκνο ζαο 

 

   Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο:  

   EUH204: Πεξηέρεη ηζνθπαληθέο ελψζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε  

   Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε.  

   Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ  

 2.3 Άιινη θίλδπλνη:  
 

ειίδα 1/15 εκεξνκελία ζχληαμεο: 17/9/2013            Αλαζεψξεζε: 26/2/2020            έθδνζεο: 34 (αληηθαζηζηά ην 33) 

- πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

EVOCHEM Α.Δ. 
Θέζε Σδαβεξδέιια 
133 41 Φπιή, Αηηηθή  
Σειέθσλν: 0030 210 5590460 , 0030 210 5590155 - 
Φαμ: 0030 210 6254737 , 0030 210 5590244 
Email: info@evochem.gr; vmergoupis@evochem.gr; 
sales@evochem.gr 

www.evochem.gr 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ 2107793777 
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 ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜO ΔΠΙΚΙΝΓΤΝOΣΗΣΑ (ζπλέρεηα) 

 
  Σν πξντφλ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ΑΒΣ/αΑαΒ  
 

 ΣΜΗΜΑ 3: YΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚA ** 

 
 3.1 Οπζίεο:  

  Με εθαξκφζηκν  

 3.2 Μείγκαηα:  

  Υεκηθή πεξηγξαθή: Μίγκα κε βάζε απφ πνιπνπξεζάλε ζε δηαιχηεο  

  ζπζηαηηθά:  

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

  Αλαγλψξηζε Υεκηθφ φλνκα/ηαμηλφκεζε πγθέληξσζε  

  
 

Με ηαμηλνκεκέλν Αλζξαθηθό αζβέζηην⁽¹⁾   

  Καλνληζκφο 

Νº1272/2008 

 

 25 - <50 %  

 

 

 

  
 

Απηνηαμηλνκεκέλε Ξπιόιην, κίγκα ηζνκεξώλ⁽¹⁾   

  Καλνληζκφο 
Νº1272/2008 

 

Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: 
H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Κίλδπλνο 

   

10 - <25 %  

 

 

 

  
 

Με ηαμηλνκεκέλν Γηνμείδην ηηηαλίνπ⁽¹⁾   

  Καλνληζκφο 
Νº1272/2008 

 

 2,5 - <10 %  

 

 

 

  
 

Με ηαμηλνκεκέλν Sintetic δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ⁽¹⁾   

  Καλνληζκφο 
Νº1272/2008 

 

 1 - <2,5 %  

 

 

 

  
 

Με ηαμηλνκεκέλν Τδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ⁽¹⁾   

  Καλνληζκφο 

Νº1272/2008 

 

 <1 %  

 

 

 

  
 

Με ηαμηλνκεκέλν Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (RCS <1%)⁽¹⁾   

  Καλνληζκφο 
Νº1272/2008 

 

 <1 %  

 

 

 

  
 

ATP CLP00 Γηηζνθπαληθό ηνινπόιην⁽¹⁾   

  Καλνληζκφο 
Νº1272/2008 

 

Acute Tox. 2: H330; Aquatic Chronic 3: H412; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Resp. 
Sens. 1: H334; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Κίλδπλνο 

  

<1 %  

 

 

 

  
 

Απηνηαμηλνκεκέλε Γηιαπξηθνύ δηβνπηπινθαζζηηέξνπ⁽¹⁾   

  Καλνληζκφο 
Νº1272/2008 

 

Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Muta. 2: H341; Repr. 1B: 
H360; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 1: H372; STOT SE 

1: H370 - Κίλδπλνο 
    

<1 %  

 
 

 

   

 ⁽¹⁾ Οπζία πνπ αλαθέξεηαη εζεινληηθά δελ πιεξνί θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκφο 2015/830  
   

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

** Αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε 

 ΣΜΗΜΑ 4: ΜEΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ 

 
 4.1 Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ:  

  Σα ζπκπηψκαηα ζαλ ζπλέπεηα κηαο νμείαο ηνμηθήο δειεηεξίαζεο κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ κεηαγελέζηεξα κεηά ηελ έθζεζε, γη´ απηφ 
ην ιφγν ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο δεηήζηε ηαηξηθή θξνληίδα ζε απεπζείαο έθζεζε  ζην ρεκηθφ πξντφλ ή εάλ έρεηε επίκνλε αδηαζεζία 

δείρλνληαο ην παξφλ ΓΓΑ. 

 

  Από εηζπλνή:  

  Βγάιηε ηνλ ηξαπκαηία απφ ην ζεκείν ηεο έθζεζεο έμσ ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη θξαηήζηε ηνλ ζε αλάπαπζε. ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 
φπσο κηα θαξδηναλαπλεπζηηθή δηαθνπή λα εθαξκνζηνχλ ηερληθέο ηερλεηήο αλαπλνήο (αλαπλνή ζηφκα κε ζηφκα, θαξδηαθφ καζάδ, 
παξνρή νμπγφλνπ, θιπ.) απαηηψληαο άκεζε ηαηξηθή πεξίζαιςε. 

 

 

ειίδα 2/15 εκεξνκελία ζχληαμεο: 17/9/2013            Αλαζεψξεζε: 26/2/2020            έθδνζεο: 34 (αληηθαζηζηά ην 33) 

- πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 

CAS: 

EC: 
Index: 
REACH: 

471-34-1 

207-439-9 
Με εθαξκφζηκν 
01-2119486795-18-
XXXX 

CAS: 

EC: 

Index: 
REACH: 

1330-20-7 

215-535-7 

601-022-00-9 
01-2119488216-32-
XXXX 

CAS: 

EC: 
Index: 
REACH: 

13463-67-7 

236-675-5 
Με εθαξκφζηκν 
01-2119489379-17-
XXXX 

CAS: 

EC: 
Index: 

REACH: 

112945-52-5 

Με εθαξκφζηκν 
Με εθαξκφζηκν 

01-2119379499-16-
XXXX 

CAS: 

EC: 
Index: 

REACH: 

21645-51-2 

244-492-7 
Με εθαξκφζηκν 

01-2119529246-39-
XXXX 

CAS: 
EC: 

Index: 
REACH: 

7631-86-9 
231-545-4 

Με εθαξκφζηκν 
01-2119379499-16-
XXXX 

CAS: 

EC: 
Index: 
REACH: 

26471-62-5 

247-722-4 
615-006-00-4 
01-2119454791-34-
XXXX 

CAS: 

EC: 
Index: 

REACH: 

77-58-7 

201-039-8 
050-030-00-3 

01-2119496068-27-
XXXX 
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 ΣΜΗΜΑ 4: ΜEΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ (ζπλέρεηα) 

 
  Από επαθή κε ην δέξκα:  

  Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη ππνδήκαηα, μεπιχλεηε ην δέξκα ή θάληε ληνπο ζηνλ πιεγσκέλν, κε άθζνλν θξχν λεξφ θαη νπδέηεξν 
ζαπνχλη. ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο δείηε έλα γηαηξφ. Αλ ην ρεκηθφ κείγκα έρεη πξνθαιέζεη εγθαχκαηα ή ςχμε, ηφηε δελ πξέπεη λα βγνπλ 
ηα ξνχρα γηαηί ζα κπνξνχζε λα ρεηξνηεξέςεη ε πιεγή, εάλ ηα ξνχρα έρνπλ θνιιήζεη ζην δέξκα. Αλ ζρεκαηηζηνχλ θνπζθάιεο ζην 
δέξκα, απηέο δελ ζα πξέπεη λα ζπάζνπλ, γηαηί ζα απμάλνληαλ ν θίλδπλνο κφιπλζεο. 

 

  Από επαθή κε ηα κάηηα:  

  Ξεβγάιηε ηα κάηηα κε άθζνλν ριηαξφ λεξφ ηνπιάρηζηνλ γηα 15 ιεπηά. Μελ επηηξέςεηε ζηνλ ηξαπκαηία λα ηξίςεη ή λα θιείζεη ηα κάηηα 
ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηξαπκαηίαο θνξάεη θαθνχο επαθήο, απηνί ζα πξέπεη λα βγνπλ εθηφο αλ είλαη θνιιεκέλνη ζηα κάηηα γηαηί ζα 
κπνξνχζε λα πξνθιηζεί κεγαιχηεξε βιάβε. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ πιχζε, ζα πξέπεη λα πάηε ζην γηαηξφ φζν γίλεηαη πην 
γξήγνξα, κε ην ΓΓΑ ηνπ πξντφληνο. 

 

  Με ηελ θαηάπνζε / αλαξξόθεζε:  

  Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ αιιά ζε πεξίπησζε πνπ ηπραία επέιζεη εκεηφο, ηφηε λα δηαηεξεζεί θεθιηκέλν πξνο ηα θάησ ην θεθάιη, γηα λα 
απνθεπρζεί ε αλαξξφθεζε.  Να παξακείλεη ζε αλάπαπζε ν ηξαπκαηίαο. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα θαη ην ιαηκφ γηαηί ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 
λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ θαηάπνζε. 

 

 4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο:  

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

 4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο:  

  Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
 

 ΣΜΗΜΑ 5: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 
 5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα:  

  Αλ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππξνζβεζηήξεο πνιπδχλακεο ζθφλεο (ζθφλε ABC), ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ππξνζβεζηήξεο αθξνχ ή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO₂). ΓΔΝ ΤΝΙΣΑΣΑΙ ε ρξήζε λεξνχ βξχζεο σο κέζν θαηάζβεζεο. 

 

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

  Χο ζπλέπεηα ηεο θαχζεο ή ηεο ζεξκηθήο απνζχλζεζεο δεκηνπξγνχληαη ελεξγά ππφ-πξντφληα πνπ κπνξεί λα γίλνπλ πνιχ ηνμηθά θαη 
θαηά ζπλέπεηα λα παξνπζηάζνπλ πςειφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία. 

 

 5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο:  

  Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ππξθαγηάο κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ελδπκάησλ πιήξνπο πξνζηαζίαο θαη απηφλνκεο δηάηαμεο 
αλαπλνήο. Καη´ ειάρηζην λα δηαηίζεληαη δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκφο εθηάθηνπ αλάγθεο (ππξίκαρεο θνπβέξηεο, θνξεηφ θαξκαθείν,...) ζε 
ζπκθσλία κε ηελ Οδεγία 89/654/EC. 

 

  Πξόζζεηεο δηαηάμεηο:  

  Δλεξγείηε ζχκθσλα κε ην Δζσηεξηθφ ρέδην Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ηα Πιεξνθνξηαθά Γειηία πεξί ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα 
ιεθζνχλ κεηά απφ αηπρήκαηα θαη άιια έθηαθηα πεξηζηαηηθά. Δθκεδελίζηε νπνηαδήπνηε πεγή αλάθιεμεο. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο λα 
ςπρζνχλ νη πεξηέθηεο θαη νη δεμακελέο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ, πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ αλάθιεμε, έθξεμε ή BLEVE (έθξεμε κε 
εθηφλσζε αηκνχ δένληνο πγξνχ) σο ζπλέπεηα ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Να απνθεχγεηαη ε απφξξηςε ησλ πξντφλησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

 

 

 ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

 
 6.1 Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο:  

  Να απνκνλσζνχλ νη δηαξξνέο, κε ηελ πξνυπφζεζε απηφ λα κελ ζεκαίλεη έλαλ επηπξφζζεην θίλδπλν γηα ηα πξφζσπα πνπ θάλνπλ 
απηήλ ηελ εξγαζία. Δθθελψζηε ηε δψλε θαη λα θξαηείζηε καθξηά ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξνζηαζία. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
πξνζσπηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο επαθήο κε ην πξντφλ πνπ έρεη δηαξξεχζεη (Γείηε ην εδάθην 8). Πάλσ απ´ 
φια λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο εχθιεθησλ κηγκάησλ αηκνχ-αέξνο, είηε κέζσ ηνπ εμαεξηζκνχ, είηε απφ ηελ ρξήζε ελφο 
παξάγνληα αδξαλνπνίεζεο. Δθκεδελίζηε νπνηαδήπνηε πεγή αλάθιεμεο. Να εμαιεηθζνχλ νη ειεθηξνζηαηηθέο θνξηίζεηο κέζσ ηεο 
δηαζχλδεζεο φισλ ησλ αγψγηκσλ επηθαλεηψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ζηαηηθφο ειεθηξηζκφο θαη βεβαησζείηε φηη φιεο νη 
επηθάλεηεο είλαη γεησκέλεο. 

 

 6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο:  

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

χδαηα. 
 

 6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:  

  πληζηάηαη:  

  Να απνξξνθάηαη κε άκκν ή κε έλα αδξαλέο απνξξνθεηηθφ ηε ρπκέλε πνζφηεηα θαη λα ηε κεηαθέξεηαη ζε έλα αζθαιέο κέξνο. Να κελ 
απνξξνθάηαη ζε πξηνλίδη ή ζε άιιεο εχθιεθηεο απνξξνθεηηθέο νπζίεο. Γηα ηελ φπνηα αλεζπρία ζρεηηθά κε ζσζηή απφζπξζε δηαβάζεηε 

ην εδάθην 13. 
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 ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ (ζπλέρεηα) 

 
 6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα:  

  Βιέπε παξαγξάθνπο 8 θαη 13.  
 

 ΣΜΗΜΑ 7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

 
 7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό:  

  A.- Πξνθπιάμεηο γηα έλαλ αζθαιέζηεξν ρεηξηζκφ  

   Να ηεξείηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ησλ εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ. Να παξακέλνπλ ηα δνρεία εξκεηηθά 
θιεηζκέλα. Να ειέγρνληαη νη ππεξρεηιίζεηο θαη ηα θαηάινηπα θαηαζηξέθνληαο ηα κε αζθαιείο κεζφδνπο (εδάθην 6). Να 
απνθεχγνληαη νη δηαξξνέο απφ ην δνρείν. Να δηαηεξείηε ε ηάμε θαη ε θαζαξηφηεηα φπνπ θάπνηνη ρεηξίδνληαη επηθίλδπλα πξντφληα. 

 

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

   Να γίλεηαη ε κεηάγγηζε ζε ζεκεία κε θαιφ εμαεξηζκφ, θαηά πξνηίκεζε κέζσ ηνπηθήο εμαγσγήο. Να ειέγρνληαη πιήξσο νη εζηίεο 
αλάθιεμεο (θηλεηά ηειέθσλα, ζπίζεο,…) θαη λα γίλεηαη θαιφο εμαεξηζκφο ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ. Να απνθεχγεηαη ε χπαξμε 
επηθίλδπλσλ αηκνζθαηξψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ πεξηεθηψλ, εθαξκφδνληαο φπνπ είλαη δπλαηφ ζπζηήκαηα αδξαλνπνηήζεσο. Η 
κεηάγγηζε λα γίλεηαη κε αξγέο ηαρχηεηεο, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίζεσλ. Πξν ηεο πηζαλφηεηαο 
χπαξμεο ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίζεσλ: λα βεβαηψλεηαη κία άξηζηε ηζνδπλακηθή ζχλδεζε, πάληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη γεηψζεηο, λα 
κελ ρξεζηκνπνηνχληαη θφξκεο εξγαζίαο απφ αθξπιηθέο ίλεο, ελψ λα θνξηνχληαη θαηά πξνηίκεζε βακβαθεξά ελδχκαηα θαη αγψγηκα 
ππνδήκαηα. πκκνξθσζείηε κε ηηο απαξαίηεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηελ Οδεγία 2014/34/EC (ATEX 100) θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ θάησ απφ ηα επηιεθηηθά θξηηήξηα ηεο Οδεγίαο 1999/92/EC (ATEX 137). πκβνπιεπζείηε ην εδάθην 10 ζρεηηθά κε ηηο 
ζπλζήθεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. 

 

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

   Μελ ηξψηε, νχηε λα πίλεηε θαηά ην ρεηξηζκφ. Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κεηά ηε ρξήζε κε ηα θαηάιιεια πξντφληα θαζαξηζκνχ.  

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

   πλίζηαηαη λα δηαηίζεηαη απνξξνθεηηθφ πιηθφ θνληά ζην πξντφλ (Γείηε ηo ππνεδάθην 6.3)  

 7.2 πλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ θαηαζηάζεωλ:  

  A.- Σερληθά κέηξα ζσζηήο απνζήθεπζεο.  

  B.- Γεληθέο ζπλζήθεο ζσζηήο απνζήθεπζεο.  

   Απνθεχγεηε ηηο πεγέο ζεξκφηεηαο, αθηηλνβνιίαο, ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ θαη ηελ επαθή κε ηα ηξφθηκα. Γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο δείηε ηελ επηγξαθή παξαγξάθνπ 10.5. 

 

 7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:  

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

   Διάρηζηε ζεξκνθξαζία: 5 ºC  

   Μέγηζηε ζεξκνθξαζία: 30 ºC  

   Μέγηζηνο ρξφλνο: 12 κήλεο  

 

 ΣΜΗΜΑ 8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 
 8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ:  

  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): 

 

  Αλαγλψξηζε Οξηαθέο πεξηβαιινληηθέο ηηκέο  

  Αλζξαθηθφ αζβέζηην Οξηαθή ηηκή έθζεζεο  5 mg/m³  

  CAS: 471-34-1       EC: 207-439-9 Αλψηαηε Οξηαθή Σηκή 
έθζεζεο 

   

  

 

 

  Γηνμείδην ηηηαλίνπ Οξηαθή ηηκή έθζεζεο  5 mg/m³  

  CAS: 13463-67-7       EC: 236-675-5 Αλψηαηε Οξηαθή Σηκή 

έθζεζεο 

   

  
 

 

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

 
    Έθζεζε ζχληνκεο δηάξθεηαο Μεγάιε έθζεζε  

  Αλαγλψξηζε  Systemic Σνπηθφ Systemic Σνπηθφ  

  Αλζξαθηθφ αζβέζηην Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 471-34-1 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 207-439-9 Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 10 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 

 

  Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 1330-20-7 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 180 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 215-535-7 Δηζπλνή 289 mg/m³ 289 mg/m³ 77 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 

 

  Γηνμείδην ηηηαλίνπ Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 13463-67-7 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 236-675-5 Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 10 mg/m³  
  

 

 

  Sintetic δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 112945-52-5 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: Με εθαξκφζηκν Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 4 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 

 

  Τδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 21645-51-2 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 244-492-7 Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 3,59 mg/m³  
  

 

 

  Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (RCS <1%) Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 7631-86-9 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 231-545-4 Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 4 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 

 

  Γηηζνθπαληθφ ηνινπφιην Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 26471-62-5 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 247-722-4 Δηζπλνή 0,14 mg/m³ 0,14 mg/m³ 0,035 mg/m³ 0,035 mg/m³  
  

 

 

  Γηιαπξηθνχ δηβνπηπινθαζζηηέξνπ Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 77-58-7 Απφ ην δέξκα 1 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ 0,2 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 201-039-8 Δηζπλνή 0,07 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 0,01 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 
 

  DNEL (Πιεζπζκνύ):  

    Έθζεζε ζχληνκεο δηάξθεηαο Μεγάιε έθζεζε  

  Αλαγλψξηζε  Systemic Σνπηθφ Systemic Σνπηθφ  

  Αλζξαθηθφ αζβέζηην Απφ ην ζηφκα 6,1 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ 6,1 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 471-34-1 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 207-439-9 Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 10 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 

 

  Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 1,6 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 1330-20-7 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 108 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 215-535-7 Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 14,8 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 

 

  Γηνμείδην ηηηαλίνπ Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 700 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 13463-67-7 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 236-675-5 Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 

 

  Τδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 2,37 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 21645-51-2 Απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 244-492-7 Δηζπλνή Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 

 

  Γηιαπξηθνχ δηβνπηπινθαζζηηέξνπ Απφ ην ζηφκα 0,01 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ 0,002 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 77-58-7 Απφ ην δέξκα 0,5 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ 0,08 mg/kg Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 201-039-8 Δηζπλνή 0,02 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ 0,003 mg/m³ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 
 

  PNEC:  

  Αλαγλψξηζε    

  Αλζξαθηθφ αζβέζηην STP 100 mg/L Γιπθνχ λεξνχ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 471-34-1 Έδαθνο Άλεπ αληηθεηκέλνπ Θαιάζζην λεξφ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 207-439-9 Πεξηνδηθά Άλεπ αληηθεηκέλνπ Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

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

  Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ STP 6,58 mg/L Γιπθνχ λεξνχ 0,327 mg/L  

  CAS: 1330-20-7 Έδαθνο 2,31 mg/kg Θαιάζζην λεξφ 0,327 mg/L  

  EC: 215-535-7 Πεξηνδηθά 0,327 mg/L Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) 12,46 mg/kg  

   Απφ ην ζηφκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ Ίδεκα (Θαιάζζην λεξφ) 12,46 mg/kg  
  

 

 

  Γηνμείδην ηηηαλίνπ STP 100 mg/L Γιπθνχ λεξνχ 0,127 mg/L  

  CAS: 13463-67-7 Έδαθνο 100 mg/kg Θαιάζζην λεξφ 1 mg/L  

  EC: 236-675-5 Πεξηνδηθά 0,61 mg/L Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) 1000 mg/kg  

   Απφ ην ζηφκα 1667 g/kg Ίδεκα (Θαιάζζην λεξφ) 100 mg/kg  
  

 

 

  Τδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ STP 20 mg/L Γιπθνχ λεξνχ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 21645-51-2 Έδαθνο Άλεπ αληηθεηκέλνπ Θαιάζζην λεξφ Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  EC: 244-492-7 Πεξηνδηθά Άλεπ αληηθεηκέλνπ Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

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

 

 

  Γηηζνθπαληθφ ηνινπφιην STP 1 mg/L Γιπθνχ λεξνχ 0,0125 mg/L  

  CAS: 26471-62-5 Έδαθνο 1 mg/kg Θαιάζζην λεξφ 0,00125 mg/L  

  EC: 247-722-4 Πεξηνδηθά 0,125 mg/L Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

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

 

 

  Γηιαπξηθνχ δηβνπηπινθαζζηηέξνπ STP 100 mg/L Γιπθνχ λεξνχ 0,000463 mg/L  

  CAS: 77-58-7 Έδαθνο Άλεπ αληηθεηκέλνπ Θαιάζζην λεξφ 0,0000463 mg/L  

  EC: 201-039-8 Πεξηνδηθά 0,00463 mg/L Ίδεκα (Γιπθνχ λεξνχ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

   Απφ ην ζηφκα 0,2 g/kg Ίδεκα (Θαιάζζην λεξφ) Άλεπ αληηθεηκέλνπ  
  

 
 

 8.2 Έιεγρνη έθζεζεο:  

  A.- Γεληθά κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο  

   αλ κέηξν πξφιεςεο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε βαζηθψλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, κε ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε <<CE>> ζχκθσλα κε 
ηελ Οδεγία 89/686/EC. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (απνζήθεπζε, ρξήζε, 
θαζαξηζκφο, ζπληήξεζε, θιάζε πξνζηαζίαο, ...) ζπκβνπιεπζείηε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ. Γηα 
επηπιένλ πιεξνθνξίεο δείηε ην ππνεδάθην 7.1.Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη εδψ είλαη ζπζηάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θάπνηεο 
εμεηδηθεχζεηο απφ ην εξγαζηήξην απνηξνπήο θηλδχλνπ γηαηί δελ είλαη γλσζηφ θαηά πφζν ε εηαηξία έρεη επηπιένλ κέηξα ζηε δηάζεζε 

ηεο. 

 

  B.- Πξνζηαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

  Δηθνλφγξακκα ΜΑΠ εκαδεκέλν Καλνληζκνί CEN Παξαηεξήζεηο  

  
 

 

Τπνρξεσηηθή 

πξνζηαζία ηεο 
αλαπλεπζηηθήο νδνχ 

Πξνζσπίδα 

απηνθηιηξαξίζκαηνο γηα 
αέξηα, αηκνχο θαη ζσκαηίδηα 

 

 

EN 149:2001+A1:2009 

EN 405:2001+A1:2009 

Να αληηθαζίζηαηαη φηαλ παξαηεξεζεί κηα αχμεζε 

ζηελ αληίζηαζε ζηελ αλαπλνή θαη/ή εληνπηζηεί νζκή 
ή ε γεχζε ξππαίλνπζαο νπζίαο. 

 

  C.- πγθεθξηκέλε πξνζηαζία γηα ηα ρέξηα.  

  Δηθνλφγξακκα ΜΑΠ εκαδεκέλν Καλνληζκνί CEN Παξαηεξήζεηο  

  
 

 

Τπνρξεσηηθή 
πξνζηαζία ησλ 

ρεξηψλ 

Γάληηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 
γηα ρεκηθή πξνζηαζία 

 

 

EN ISO 374-1:2016 
EN 16523-1:2015 

EN 420:2003+A1:2009 

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. 

 

   Γεδνκέλνπ φηη ην πξντφλ απηφ είλαη έλα κείγκα απφ δηαθνξεηηθά πιηθά, ε αληίζηαζε ηνπ πιηθνχ ησλ γαληηψλ δελ κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί κε αμηνπηζηία εθ ησλ πξνηέξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη ηα γάληηα λα ειέγρνληαη πξηλ απφ ηελ θάζε εθαξκνγή. 

 

  D.- Πξνζηαζία πξνζψπνπ θαη νθζαικψλ.  

  Δηθνλφγξακκα ΜΑΠ εκαδεκέλν Καλνληζκνί CEN Παξαηεξήζεηο  

  
 

 

Τπνρξεσηηθή 

πξνζηαζία ηνπ 
πξνζψπνπ 

Πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 

πξνζψπνπ 

 

 

EN 166:2001 

EN 167:2001 
EN 168:2001 

EN ISO 4007:2018 

Καζεκεξηλά, λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη, ζε 

ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
 

  E.- Πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο  
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 ΣΜΗΜΑ 8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ζπλέρεηα) 

 
  Δηθνλφγξακκα ΜΑΠ εκαδεκέλν Καλνληζκνί CEN Παξαηεξήζεηο  

  
 

 

Τπνρξεσηηθή 
πξνζηαζία ηνπ 

ζψκαηνο 

Πξνζηαηεπηηθφ έλδπκα κηαο 
ρξήζεο απφ ρεκηθνχο 

θηλδχλνπο, αληηζηαηηθφ θαη 
ππξίκαρν 

 

 

EN 1149-1,2,3 
EN 13034:2005+A1:2009 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010  
EN ISO 6529:2013 
EN ISO 6530:2005 

EN ISO 13688:2013 
EN 464:1994 

Υξήζε απνθιεηζηηθή ζηε ζέζε εξγαζίαο. Πεξηνδηθφο 
θαζαξηζκφο ζε ζπκθσλία κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

 

  
 

 

Τπνρξεσηηθή 
πξνζηαζία ησλ 

πνδηψλ 

Τπνδήκαηα αζθαιείαο απφ 
ρεκηθνχο θίλδπλνπο, κε 

αληηζηαηηθέο ηδηφηεηεο θαη κε 
ζεξκηθή αληνρή 

 

 

EN ISO 13287:2012 
EN ISO 20345:2011  

EN 13832-1:2019 

Πξν νπνηαζδήπνηε έλδεημεο θζνξάο, λα 
αληηθαζίζηαληαη νη κπφηεο 

 

  F.- πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθηάθηνπ αλάγθεο  

  Μέηξν εθηάθηνπ αλάγθεο Καλνληζκνί Μέηξν εθηάθηνπ αλάγθεο Καλνληζκνί  

  
 

 

Νηνπο εθηάθηνπ αλάγθεο 

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 

 

 

Οθζαικφινπηξν 

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 

 

    

  Έιεγρνη από ηελ έθζεζε ζην πεξηβάιινλ:  

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

ηνπ δνρείνπ ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην ππνεδάθην 7.1.D. 
 

  Πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο:  

  ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2010/75/EU, απηφ ην πξντφλ εκθαλίδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

   Π.Ο.Δ.. (Παξνρή): 13 % βάξνπο  

   Πεξηεθηηθφηεηα ζε ΠΟΔ ζε 20 ºC: 0,18 kg/m³  (0,18 g/L)  

   Μέζνο αξηζµφο αηφµσλ άλζξαθα: 8  

   Μέζν κνξηαθφ βάξνο: 106,2 g/mol  
 

 ΣΜΗΜΑ 9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 
 9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:  

  Γηα πιήξεηο πιεξνθνξίεο δείηε ην θχιιν δεδνκέλσλ πξντφληνο.  

  Φπζηθή εκθάληζε:  

  Φπζηθή θαηάζηαζε ζε 20 ºC: Τγξφ  

  Δκθάληζε: Ρεπζηφ  

  Υξψκα: Υαξαθηεξηζηηθή  

  Οζκή: Αξσκαηηθή  

  Όξην νζκήο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Πηεηηθόηεηα:  

  Θεξκνθξαζία βξαζκνχ ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε: 138 ºC  

  Πίεζε  αηκψλ ζηνπο 20 ºC: 744 Pa  

  Πίεζε  αηκψλ ζηνπο 50 ºC: 4114,89 Pa  (4,11 kPa)  

  Σαρχηεηα  εμάηκηζεο ζηνπο 20 ºC: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Υαξαθηεξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο πξνϊόληνο:  

  Ππθλφηεηα ζηνπο 20 ºC: 1,4 kg/m³  

  ρεηηθή ππθλφηεηα ζηνπο 20 ºC: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Γπλακηθφ ημψδεο ζηνπο 20 ºC: 2500 cP  

  Κηλεκαηηθφ ημψδεο ζηνπο 20 ºC: 18000 cSt  

 *Γελ ηζρχεη, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο, δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο ηδηνθηεζία ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ.  
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 ΣΜΗΜΑ 9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ (ζπλέρεηα) 

 
  Κηλεκαηηθφ ημψδεο ζηνπο 40 ºC: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  πγθέληξσζε : Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  pH: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Ππθλφηεηα αηκψλ ζηνπο 20 ºC: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  πληειεζηήο θαηαλνκήο κείγκαηνο n-νθηαλφιεο/λεξνχ 
ζηνπο 20 ºC: 

Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ ζηνπο 20 ºC: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Ιδηφηεηα δηαιπηφηεηαο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  εκείν ηήμεσο/ζεκείν πήμεσο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Αλαθιεμηκόηεηα:  

  εκείν  αλάθιεμεο: 25 ºC  

  Αλαθιεμηκφηεηα (ζηεξεφ, αέξην): Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο: 465 ºC  

  Κάησ φξην αλαθιεμηκφηεηαο: Με δηαζέζηκν  

  Άλσ φξην αλαθιεμηκφηεηαο: Με δηαζέζηκν  

  Δθξεθηηθόηεηαο:  

  Υακειφηεξε εθξεθηηθφηεηαο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Αλψηεξε εθξεθηηθφηεηαο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

 9.2  Άιιεο πιεξνθνξίεο:  

  Δπηθαλεηαθή ηάζε ζηνπο 20 ºC: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

  Γείθηεο δηαζιάζεσο: Άλεπ αληηθεηκέλνπ *  

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

 ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΔΡOΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚOΣΗΣΑ 

 
 10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα:  

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

 10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:  

  Υεκηθψο ζηαζεξφ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο  

 10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ:  

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

 10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ:  

  Καηάιιεια γηα ρεηξηζκφ θαη απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο:  

  Πξφζθξνπζε θαη ηξηβή Δπαθή κε ηνλ αέξα Θέξκαλζε Ηιηαθφ θσο Τγξαζία  

  Με εθαξκφζηκν Με εθαξκφζηκν Κίλδπλνο αλάθιεμεο Να απνθεχγεηαη ε απεπζείαο 
επίπησζε 

Με εθαξκφζηκν  

    

 10.5 Με ζπκβαηά πιηθά:  

  Ομέα Νεξφ Ομεηδσηηθά πιηθά Καχζηκα πιηθά Άιια  

  Απνθχγεηε ηα ηζρπξά νμέα Με εθαξκφζηκν Να απνθεχγεηαη ε απεπζείαο 

επίπησζε 

Με εθαξκφζηκν Να απνθεχγνληαη ηα αιθάιηα ή 

νη ηζρπξέο βάζεηο 

 

    

 10.6 Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο:  

  Γείηε ηα ππνεδάθηα 10.3, 10.4 θαη 10.5 γηα λα δείηε ηα πξντφληα ηεο απνζχλζεζεο. Αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ απνζχλζεζεο κπνξνχλ 
λα ειεπζεξσζνχλ ζχλζεηα κίγκαηα ρεκηθψλ νπζηψλ: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη άιιεο νξγαληθέο 

ελψζεηο. 
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 ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚE ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ 

 
 11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο:  

  Γελ δηαηίζεληαη πεηξακαηηθά ζηνηρεία απφ ην κείγκα κφλν ηνπ, ζρεηηθά κε ηηο ηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο.  

  Δπηθίλδπλα απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία:  

  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: 

 

  A- Καηάπνζε (νμεία επίπησζε):  

   -   Ομεία ηνμηθφηεηα: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη γηαηί δελ πεξηέρεη νπζίεο 
ηαμηλνκεκέλεο ζαλ επηθίλδπλεο γηα θαηαλάισζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 
-   Γηαβξσηηθφ / Δξεζηζηηθφ: Η θαηαλάισζε ζεκαληηθήο δφζεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εξεζηζκφ ζηνλ ιαηκφ ζαο, πνλφθνηιν, 
λαπηίεο θαη εκεηνχο. 

 

  B- Δηζπλνή (νμεία επίπησζε):  

   -   Ομεία ηνμηθφηεηα: Μηα έθζεζε ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο κπνξεί λα θάκςεη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα πξνμελψληαο 
πνλνθέθαιν, λαπηίεο, ίιηγγνπο, ζχγρπζε θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξήο πάζεζεο, αθφκα θαη απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο. 
-   Γηαβξσηηθφ / Δξεζηζηηθφ: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη, σζηφζν πεξηέρεη νπζίεο 

νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο σο επηθίλδπλεο γηα ηνλ ιφγν απηφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 

 

  C- Δπαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα (νμεία επίπησζε):  

   -   Δπαθή κε ην δέξκα: Γεκηνπξγεί δεξκαηηθή θιεγκνλή. 
-   Δπαθή κε ηα κάηηα: Πξνθαιεί νθζαικηθέο βιάβεο κεηά ηελ επαθή. 

 

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

   -   Καξθηλνγελέο: Βάζεη  ησλ  δηαζέζηκσλ  δεδνκέλσλ ηα  θξηηήξηα  ηαμηλφκεζεο  δελ  πιεξνχληαη. Δληνχηνηο πεξηέρεη νπζίεο 
ηαμηλνκεκέλεο ζαλ επηθίλδπλεο κε θαξθηλνγφλα απνηειέζκαηα.  Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 
   IARC: Γηηζνθπαληθφ ηνινπφιην (2B); Γηνμείδην ηηηαλίνπ (2B); Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (RCS <1%) (3); Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ 
(3) 
-   Μεηαιιαθηηθφηεηα: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη, εληνχηνηο, πεξηέρεη νπζίεο 
ηαμηλνκεκέλεο σο επηθίλδπλεο κε κεηαιιαμηνγφλεο επηπηψζεηο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 
-   Αλαπαξαγσγηθή ηνμηθφηεηα: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη, σζηφζν πεξηέρεη 
νπζίεο νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο σο επηθίλδπλεο γηα ηνλ ιφγν απηφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 

 

  E- Απνηειέζκαηα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο :  

   -   Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη, εληνχηνηο πεξηέρεη νπζίεο 
ηαμηλνκεκέλεο σο επηθίλδπλεο κε επαηζζεηνπνηεηηθέο επηπηψζεηο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 
-   Γεξκαηηθέο δηαηαξαρέο: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη, εληνχηνηο πεξηέρεη νπζίεο 
ηαμηλνκεκέλεο σο επηθίλδπλεο κε επαηζζεηνπνηεηηθέο επηπηψζεηο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 

 

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

   Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη, εληνχηνηο πεξηέρεη νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο σο 
επηθίλδπλεο γηα κηα κφλν έθζεζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 

 

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

   -   Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο (STOT)-επαλαιακβαλφκελε έθζεζε: Η έθζεζε ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο κπνξεί λα 
θάκςεη ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα πξνμελψληαο πνλνθέθαιν, δάιε, λαπηία, ίιηγγν, ζχγρπζε θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξήο 
πάζεζεο, αθφκα θαη απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο. 
-   Γέξκα: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη, γηαηί δελ πεξηέρεη νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο σο 
επηθίλδπλεο γηα ηνλ ιφγν απηφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ην εδάθην 3. 

 

  H- ηνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο:  

   Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δελ πιεξνχληαη, σζηφζν πεξηέρεη νπζίεο νπζίεο ηαμηλνκεκέλεο σο 
επηθίλδπλεο γηα ηνλ ιφγν απηφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην εδάθην 3. 

 

  Άιιεο πιεξνθνξίεο:  

  Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  πγθεθξηκέλεο ηνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο ηωλ νπζηώλ:  

  Αλαγλψξηζε Ομεία ηνμηθφηεηα Δίδνο  

  Γηνμείδην ηηηαλίνπ LD50 απφ ην ζηφκα 10000 mg/kg Πνληίθη  

  CAS: 13463-67-7 LD50 απφ ην δέξκα 10000 mg/kg Κνπλέιη  

  EC: 236-675-5 εηζπλνή LC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   
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 ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚE ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ (ζπλέρεηα) 

 
  Αλαγλψξηζε Ομεία ηνμηθφηεηα Δίδνο  

  Sintetic δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ LD50 απφ ην ζηφκα 10000 mg/kg Πνληίθη  

  CAS: 112945-52-5 LD50 απφ ην δέξκα 5100 mg/kg Κνπλέιη  

  EC: Με εθαξκφζηκν εηζπλνή LC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   
  

 

 

  Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ LD50 απφ ην ζηφκα 2100 mg/kg Πνληίθη  

  CAS: 1330-20-7 LD50 απφ ην δέξκα 1100 mg/kg (ATEi) Πνληίθη  

  EC: 215-535-7 εηζπλνή LC50 11 mg/L (4 h) (ATEi)   
  

 

 

  Αλζξαθηθφ αζβέζηην LD50 απφ ην ζηφκα 6450 mg/kg Πνληίθη  

  CAS: 471-34-1 LD50 απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

  EC: 207-439-9 εηζπλνή LC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   
  

 

 

  Τδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ LD50 απφ ην ζηφκα 5100 mg/kg Πνληίθη  

  CAS: 21645-51-2 LD50 απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

  EC: 244-492-7 εηζπλνή LC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   
  

 

 

  Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (RCS <1%) LD50 απφ ην ζηφκα 5100 mg/kg Πνληίθη  

  CAS: 7631-86-9 LD50 απφ ην δέξκα 5100 mg/kg Κνπλέιη  

  EC: 231-545-4 εηζπλνή LC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   
  

 

 

  Γηηζνθπαληθφ ηνινπφιην LD50 απφ ην ζηφκα 3360 mg/kg Πνληίθη  

  CAS: 26471-62-5 LD50 απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

  EC: 247-722-4 εηζπλνή LC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   
  

 

 

  Γηιαπξηθνχ δηβνπηπινθαζζηηέξνπ LD50 απφ ην ζηφκα 175 mg/kg Πνληίθη  

  CAS: 77-58-7 LD50 απφ ην δέξκα Άλεπ αληηθεηκέλνπ   

  EC: 201-039-8 εηζπλνή LC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ   
  

 
 

 

 ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚE ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ 

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

 12.1 Σνμηθόηεηα:  

  Αλαγλψξηζε Ομεία ηνμηθφηεηα Δίδνο Δίδνο  

  Αλζξαθηθφ αζβέζηην LC50 56000 mg/L (96 h) Gambussia afinis Φάξη  

  CAS: 471-34-1 EC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ    

  EC: 207-439-9 EC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ    
  

 

 

  Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ LC50 13,5 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Φάξη  

  CAS: 1330-20-7 EC50 3,4 mg/L (48 h) Ceriodaphnia dubia Μαιαθφζηξαθν  

  EC: 215-535-7 EC50 10 mg/L (72 h) Skeletonema costatum Φχθηα  
  

 

 

  Sintetic δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ LC50 10000 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Φάξη  

  CAS: 112945-52-5 EC50 10000 mg/L (24 h) Daphnia magna Μαιαθφζηξαθν  

  EC: Με εθαξκφζηκν EC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ    
  

 

 

  Τδξνμείδην ηνπ αινπκηλίνπ LC50 100 mg/L (96 h) Salmo trutta Φάξη  

  CAS: 21645-51-2 EC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ    

  EC: 244-492-7 EC50 Άλεπ αληηθεηκέλνπ    
  

 

 

  Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (RCS <1%) LC50 5000 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Φάξη  

  CAS: 7631-86-9 EC50 10000 mg/L (24 h) Daphnia magna Μαιαθφζηξαθν  

  EC: 231-545-4 EC50 440 mg/L (72 h) Selenastrum capricornutum Φχθηα  
  

 

 

  Γηηζνθπαληθφ ηνινπφιην LC50 133 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Φάξη  

  CAS: 26471-62-5 EC50 12,5 mg/L (48 h) Daphnia magna Μαιαθφζηξαθν  

  EC: 247-722-4 EC50 4300 mg/L (96 h) Chlorella vulgaris Φχθηα  
  

 

 

  Γηιαπξηθνχ δηβνπηπινθαζζηηέξνπ LC50 0,1 - 1 mg/L (96 h)  Φάξη  

  CAS: 77-58-7 EC50 0,1 - 1 mg/L  Μαιαθφζηξαθν  

  EC: 201-039-8 EC50 0,1 - 1 mg/L  Φχθηα  
  

 
 

 12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο:  
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 ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚE ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ (ζπλέρεηα) 

 
  Αλαγλψξηζε Γηαζπαζηκφηεηα Bηνδηαζπαζηκφηεηα  

  Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ BOD5 Άλεπ αληηθεηκέλνπ πγθέληξσζε Άλεπ αληηθεηκέλνπ  

  CAS: 1330-20-7 COD Άλεπ αληηθεηκέλνπ Πεξίνδνο 28 εκέξεο  

  EC: 215-535-7 BOD5/COD Άλεπ αληηθεηκέλνπ % βηνδηαζπψκελν 88 %  
  

 

 

  Γηιαπξηθνχ δηβνπηπινθαζζηηέξνπ BOD5 0.00054 g O2/g πγθέληξσζε 100 mg/L  

  CAS: 77-58-7 COD Άλεπ αληηθεηκέλνπ Πεξίνδνο 28 εκέξεο  

  EC: 201-039-8 BOD5/COD Άλεπ αληηθεηκέλνπ % βηνδηαζπψκελν 50 %  
  

 
 

 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο:  

  Αλαγλψξηζε Γπλαηφηεηα βηνζπζζψξεπζεο  

  Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ BCF 9  

  CAS: 1330-20-7 Log POW 2,77  

  EC: 215-535-7 Γπλαηφηεηα Υακειφ  
  

 

 

  Γηιαπξηθνχ δηβνπηπινθαζζηηέξνπ BCF 31  

  CAS: 77-58-7 Log POW 3,12  

  EC: 201-039-8 Γπλαηφηεηα Μέηξην  
  

 
 

 12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο:  

  Αλαγλψξηζε ηελ απνξξφθεζε/εθξφθεζε Αζηάζεηα  

  Ξπιφιην, κίγκα ηζνκεξψλ Koc 202 Henry 524,86 Pa·m³/mol  

  CAS: 1330-20-7 πκπέξαζκα Μέηξην Ξεξνχ εδάθνπο Ναη  

  EC: 215-535-7 Δπηθαλεηαθή ηάζε Άλεπ αληηθεηκέλνπ Τγξφ ρψκα Ναη  
  

 
 

 12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ:  

  Σν πξντφλ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ΑΒΣ/αΑαΒ  

 12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο:  

  Με πεξηγξαθφκελα  
 

 ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΥΔIΑ ΥΔΣΙΚA ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 

 
 13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ:  

  Κσδηθφο Πεξηγξαθή Δίδνο θαηάινηπνπ  (Καλνληζκφο (ΔΔ) 
αξηζ. 1357/2014) 

 

  08 01 11* απφβιεηα απφ ρξψκαηα θαη βεξλίθηα πνπ πεξηέρνπλ νξγαληθνχο δηαιχηεο ή άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο Δπηθίλδπλν  
    

  Δίδε / Σύπνη Απνβιήηωλ (Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1357/2014):  

  HP3 Δχθιεθην, HP5 Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο (ΔΣΟ)/Σνμηθφηεηα απφ αλαξξφθεζε, HP4 Δξεζηζηηθφ — εξεζηζκφο ηνπ 
δέξκαηνο θαη νθζαικηθή βιάβε 

 

  Γηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ (δηάζεζε θαη αμηνπνίεζε):  

  πκβνπιεπηείηε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 θαη ην Παξάξηεκα 2 
(Οδεγία 2008/98/ΔΚ). χκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο 15 01 (2014/955/ΔE), 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. 

 

  Γηαηάμεηο ζρεηηδόκελεο κε ηελ δηαρείξηζε ηωλ θαηαινίπωλ:  

  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. 

 

  Κνηλνηηθή λνκνζεζία: Οδεγία 2008/98/ΔΚ, 2014/955/ΔE, Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1357/2014 
Διιεληθή λνκνζεζία: YPEKΑ -Ν. 4042/2012( ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) 

 

 

 ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ ΥΔΣΙΚA ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡA 

 
  Δπίγεηα κεηαθνξά επηθίλδπλωλ εκπνξεπκάηωλ:  

  ε εθαξκνγή ηνπ ADR 2019 θαη ηνπ RID 2019:  
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 ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ ΥΔΣΙΚA ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡA (ζπλέρεηα) 

 
  

 

 

 

Υύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα 
κε ην παξάξηεκα II ηεο 
ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνλ 

θώδηθα IBC: 

Άλεπ αληηθεηκέλνπ 14.7 

Δηδηθέο πξνθπιάμεηο  γηα  ηνλ ρξήζηε 

Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη: Όρη 14.5 

D/E Κσδηθφο πεξηνξηζκνχ γηα 

ζήξαγγεο: 

14.6 

14.4 

14.3 

14.2 

14.1 

Δηηθέηεο: 

Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ: 

Οκάδα ζπζθεπαζίαο: 

Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά: 

Αξηζκόο ΟΗΔ: 

Δηδηθέο δηαηάμεηο: 

Φπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο: 

UN1263 

3 

III 

3 

ΥΡΧΜΑΣΑ 

163, 367, 650 

δείηε ηελ επηγξαθή 9 

LQ: 5 L 

 

  Θαιάζζηα κεηαθνξά επηθίλδπλωλ εκπνξεπκάηωλ:  

  ε εθαξκνγή ηνπ IMDG 39-18:  

  
 

 

 

Υύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα 
κε ην παξάξηεκα II ηεο 
ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνλ 
θώδηθα IBC: 

Άλεπ αληηθεηκέλνπ 14.7 

Δηδηθέο πξνθπιάμεηο  γηα  ηνλ ρξήζηε 

Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη: Όρη 14.5 

F-E, S-E Κσδηθνί EmS: 

14.6 

14.4 

14.3 

14.2 

14.1 

Δηηθέηεο: 

Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 

ΟΗΔ: 

Οκάδα ζπζθεπαζίαο: 

Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά: 

Αξηζκόο ΟΗΔ: 

Δηδηθέο δηαηάμεηο: 

Φπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο: 

UN1263 

3 

III 

3 

ΥΡΧΜΑΣΑ 

223, 955, 163, 367 

δείηε ηελ επηγξαθή 9 

LQ: 5 L 

Άλεπ αληηθεηκέλνπ Οκάδα δηαρσξηζκνχ: 

 

  Δλαέξηεο κεηαθνξέο επηθίλδπλωλ εκπνξεπκάηωλ:  

  ε εθαξκνγή ηνπ IATA/ICAO 2020:  

  
 

 

 

14.6 

14.4 

14.3 

14.2 

14.1 

δείηε ηελ επηγξαθή 9 Φπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο: 

III Οκάδα ζπζθεπαζίαο: 

3 Δηηθέηεο: 

3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά: 

ΥΡΧΜΑΣΑ Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 

ΟΗΔ: 

Αξηζκόο ΟΗΔ: UN1263 

Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη: Όρη 14.5 

Υύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα 
κε ην παξάξηεκα II ηεο 
ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνλ 
θώδηθα IBC: 

Άλεπ αληηθεηκέλνπ 14.7 

Δηδηθέο πξνθπιάμεηο  γηα  ηνλ ρξήζηε 

 

 

 ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

  

ειίδα 12/15 εκεξνκελία ζχληαμεο: 17/9/2013            Αλαζεψξεζε: 26/2/2020            έθδνζεο: 34 (αληηθαζηζηά ην 33) 

- πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα - 
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 ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (ζπλέρεηα) 

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

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

  Οπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ θαλνληζκνχ REACH (Καηάινγνο Αδεηνδφηεζεο) θαη εκεξνκελία ιήμεο: Άλεπ 

αληηθεηκέλνπ 
 

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

  Άξζξν 95, ΚΑΝΟΝΙΜΌ (ΔΔ) αξηζ. 528/2012: Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (RCS <1%) (Σχπνο πξντφλησλ 18)  

  ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 649/2012, ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ: Πεξηέρεη Γηιαπξηθνχ 
δηβνπηπινθαζζηηέξνπ 

 

  Seveso III:  

  Δλφηεηα Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ 

θαηψηεξεο βαζκίδαο 

Απαηηήζεσλ 

αλψηεξεο 
βαζκίδαο 

 

  P5c ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΤΓΡΑ 5000 50000  

  Πεξηνξηζκνί ζηελ εκπνξία, δηάζεζε θαη ρξήζε νξηζκέλωλ επηθίλδπλωλ νπζηώλ θαη κηγκάηωλ (Παξάξηεκα XVII REACH, 
….): 

 

  Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο νπζίεο ή ζε κείγκαηα ζε ζπζθεπέο αεξνιπκάησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά γηα ην επξχ θνηλφ γηα 
ςπραγσγηθνχο θαη δηαθνζκεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο: 
— κεηαιιηθή ιακππξίδνπζα ζθφλε, ρξεζηκνπνηνχκελε 
θπξίσο γηα δηαθφζκεζε, 
— ηερλεηφ ρηφλη θαη πάρλε, 
— απνκίκεζε εθιχζεσο εληεξηθψλ αεξίσλ, 
— αεξνιχκαηα ζεξπαληίλαο ζε ζπξέη, 
— απνκηκήζεηο πεξηηησκάησλ, 
— θαξακνχδεο, 
— δηαθνζκεηηθέο ληθάδεο θαη αθξνί, 
— απνκηκήζεηο ηζηψλ αξάρλεο, 
— βξσκνχζεο. 
Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο άιισλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ ζε ζέκαηα ηαμηλφκεζεο, ζπζθεπαζίαοθαη επηζήκαλζεο νπζηψλ, νη 
πξνκεζεπηέο εμαζθαιίδνπλ, πξηλ απφ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, φηη ε ζπζθεπαζία ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπζθεπψλ αεξνιπκάησλ 
θέξεη θαηά ηξφπν επδηάθξηην, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ηελ έλδεημε: 
«Μφλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε». 
Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη: 
—ζε δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή θσηηζηηθψλ ή ρξσκαηηθψλ εληππψζεσλ πνπ επηηπγράλνληαη 
κε ηελ αιιειεπίδξαζε δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ, γηα παξάδεηγκα ζε δηαθνζκεηηθέο ιπρλίεο θαη ζηαρηνδνρεία, 
—ζε είδε γηα αζηετζκνχο θαη “παγίδεο”, 
—ζε αηνκηθά παηρλίδηα ή παηρλίδηα ζπλαλαζηξνθήο ή ζε θάζε είδνπο αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παηρλίδηα, 
αθφκε θαη φηαλ έρνπλ θαη δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα. 
Η έθζεζε ζε επαθή κε αλαπλεχζηκν θξπζηαιιηθφ δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2019/130. 

 

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

  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. 

 

  Άιιεο λνκνζεζίεο:  

  YPEKΑ Ν. 4042/2012( ΦΔΚ 24/Α/1322012) «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, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
Π.Γ. 307/1986 Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο 

 

 15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο:  

  Ο πάξνρνο έρεη δηεμαγάγεη αμηνινγεηηθνχο ειέγρνπο ρεκηθήο αζθάιεηαο  
 

 ΣΜΗΜΑ 16: AΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ 

 
  Ννκνζεζία εθαξκόζηκε ζηα δειηία δεδνκέλωλ αζθαιείαο  :  

  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 2015/830) 

 

  Σξνπνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν δειηίν αζθαιείαο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο θηλδύλνπ:  
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 ΣΜΗΜΑ 16: AΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ (ζπλέρεηα) 

 
  YΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡIΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚA (ΣΜΗΜΑ 3): 

   · Οπζίεο πνπ έρνπλ αθαηξεζεί   

         Πνιπαηζεξηθή πνιπφιε 

 

  Κείκελα ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνζεηηθώλ δηαηάμεωλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2:  

  H373: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε (Απφ ην ζηφκα) 
H315: Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο 
H312+H332: Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
H226: Τγξφ θαη αηκνί εχθιεθηα 

H319: Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ 

 

  Κείκελα ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνζεηηθώλ δηαηάμεωλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3:  

  Οη θξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη δελ αθνξνχλ ζην ίδην ην πξντφλ. Παξέρνληαη κφλν γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο θαη αλαθέξνληαη ζηα 
επηκέξνπο ζπζηαηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ελφηεηα 3 

 

  Καλνληζκόο Νº1272/2008 (CLP):  

  Acute Tox. 2: H330 - Θαλαηεθφξν ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
Acute Tox. 4: H312+H332 - Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
Aquatic Acute 1: H400 - Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο 
Aquatic Chronic 1: H410 - Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο 
Aquatic Chronic 3: H412 - Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο 
Asp. Tox. 1: H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο 
Carc. 2: H351 - Ύπνπην γηα πξφθιεζε θαξθίλνπ 
Eye Irrit. 2: H319 - Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ 
Flam. Liq. 3: H226 - Τγξφ θαη αηκνί εχθιεθηα 
Muta. 2: H341 - Ύπνπην γηα πξφθιενε γελεηηθψλ ειαηησκάησλ 
Repr. 1B: H360 - Μπνξεί λα βιάςα ηε γνληκφηεηα ή ην έκβξπν 
Resp. Sens. 1: H334 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγία ή ζπκπηψκαηα άζζκαηνο ή δχζπλνηα ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
Skin Corr. 1C: H314 - Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαχκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο 
Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο 
Skin Sens. 1: H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε 
STOT RE 1: H372 - Πξνθαιεί βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε. (Απφ ην ζηφκα) 
STOT RE 2: H373 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε (Απφ ην ζηφκα) 
STOT SE 1: H370 - Πξνθαιεί βιάβεο νηα φξγαλα 
STOT SE 3: H335 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ 

 

  Γηαδηθαζία ηαμηλόκεζεο:  

  STOT RE 2: Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 
Skin Irrit. 2: Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 
Acute Tox. 4: Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 
Flam. Liq. 3: Μέζνδνο ππνινγηζκνχ (2.6.4.3.) 
Eye Irrit. 2: Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 

 

  πζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε:  

  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. 

 

  Κπξηόηεξεο πεγέο ινγνηερλία:  

  http://echa.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu 
 

  πληνκνγξαθίεο θαη αθξωλύκηα:  

  - 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 
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Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

ζχκθσλα 1907/2006/EE (REACH), 2015/830/EU 

 

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. 

ειίδα 15/15 εκεξνκελία ζχληαμεο: 17/9/2013            Αλαζεψξεζε: 26/2/2020            έθδνζεο: 34 (αληηθαζηζηά ην 33) 

- ΣΔΛΟ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο - 


