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Σκήκα 1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ / ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο
Δκπνξηθή Ολνκαζία
AIR CONTROL SANITIZER
πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο
Πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο
Sanitizer Δμπγηαληηθό - Καζαξηζηηθό Spray ειέγρνπ πγηεηλήο αέξα & Απνζκεηηθό Υώξνπ
ηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλωλ αζθαιείαο

Δηαηξεία

1.3

2.
2.1

2.2

NetProfessional & Scent Aroma
Tellidis George & Sia E.E
Lekka 21 Oreokastro -Thessaloniki Zip:57013
TEL: +30 2310 685661 FAX :+30 2310 685661
e-mail:netprofessional1@yahoo.gr e-mail:info@netprofessional.gr
Skype:netprofessional.gr www.netprofessional.gr
Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο : 2310 685661 Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωο 210 7793777
Σκήκα 2.ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ
Σαμηλόκεζε ηνπ κείγκαηνο
Σαμηλόκεζε ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό 1272/2008
GHS07 : Δξεζηζκόο ηωλ νθζαικώλ , Καηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 319
GHS02 : Δύθιεθηα αεξνιύκαηα , Καηεγνξία θηλδύλνπ 1
ηνηρεία επηζήκαλζεο

ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

2.3

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΛΔΞΗ ΚΙΝΓΤΝΟ

Πεξηέρεη :Αιεηθαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο( Ν-Βνπηάλην , Πξνπάλην , Ηζνβνπηάλην}
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο
H222: Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα
H229: Πεξηερόκελν ππό πίεζε: κπνξεί λα ζπάζεη εάλ ζεξκαλζεί
Ζ319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό
Γειώζεηο Πξνζηαζίαο
P102: Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά
P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα / ζπηλζήξεο / γπκλέο θιόγεο / ζεξκέο επηθάλεηεο - Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα
P211: Μελ ςεθάδεηε ζε γπκλή θιόγα ή άιιε πεγή αλάθιεμεο
P251: Γνρείν ππό πίεζε - Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκα θαη κεηά ηε ρξήζε
P305 +351 +338: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο
επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη είλαη εύθνιν λα ην θάλνπκε - λα ζπλερίζεη ην μέπιπκα
P410 412: Πξνζηαηέςηε ην από ην θσο ηνπ ήιηνπ. Μελ εθζέηεηε ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 50 ° /122 ° F
Άιινη θίλδπλνη
Άγλσζηνη
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Έθδνζε :01

Σκήκα 3 ύλζεζε / Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά
Μείγκαηα
Υεκηθόο ραξαθηεξηζκόο : Μείγκα
πζηαηηθά ύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό 648/2004/ΔΔ
πζηαηηθά ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 648/2004/ΔΔ :
>30% Αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο
Πεξηερόκελα επηθίλδπλα ζπζηαηηθά
Αηζαλόιε
πγθέληξσζε
<40.00%
Cas No
64-17-5
EG Nummer:
200-578-6
INDEX-Nr. :
603-002-00-5
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3):

01-2119 457610-43-XXXX

GHS Σαμηλόκεζε

GHS02 : Δύθιεθηα πγξά , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Ζ 225
GHS07 : Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 ,
Ζ 319
Αιθπιν-δηκεζπιν-βέλδπιν Υιωξηνύρν ακκώλην
πγθέληξσζε
<1.00%
Cas No
68424-85-1
EG Nummer:
264-151-6
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2119983287-23-ΥΥΥΥ
GHS Σαμηλόκεζε

GHS05 :Γηάβξσζε ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1 Ζ 314
GHS07 Ομεία ηνμηθόηεηα απν ηνπ ζηόκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 4 , Η 302
GHS09 Ομύο θίλδπλνο , θαηεγνξία 1 , Η 400
Οξζνθαηλπινθαηλόιε
πγθέληξσζε
<1.00%
Cas No
90-43-7
EG Nummer:
201-993-5
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2119511183-53-0000
GHS Σαμηλόκεζε

319,335,315,400
GHS07 Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 315
Δξεζηζκόο ηωλ νθζαικώλ , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 319
GHS09 Ομύο θίλδπλνο , θαηεγνξία 1 , Η 400

Μελζόιε
πγθέληξσζε
<1.00%
Cas No
89-78-1
EG Nummer:
201-939-0
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2119456815-30-0000
GHS Σαμηλόκεζε

GHS07 Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 315
Δξεζηζκόο ηωλ νθζαικώλ , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 319
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Έθδνζε :01

Σκήκα 3 ύλζεζε / Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά (ζπλέρεηα)

Μεντα
πγθέληξσζε
<1.00%
Cas No
68917-18-0
EG Nummer:
290-058-5
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2119973492-30-0000
GHS Σαμηλόκεζε

GHS07 Ομεία ηνμηθόηεηα απν ηνπ ζηόκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 4 , Η 302
Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 315
Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1 , Η317
Δξεζηζκόο ηωλ νθζαικώλ , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 319
GHS08 Κίηλδπλνο απν αλαξξόθεζε , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1, Η 304
GHS09 Υξόληνο θίλδπλνο θίλδπλνο , θαηεγνξία 2 , Η 411
Λάδη επθαιύπηνπ
πγθέληξσζε
<1.00%
Cas No
8000-48-4
EG Nummer:
283-406-2
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2120741486-50-00000
GHS Σαμηλόκεζε

GHS07 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1 , Η317
GHS08 Κίηλδπλνο απν αλαξξόθεζε , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1, Η 304
GHS09 Υξόληνο θίλδπλνο θίλδπλνο , θαηεγνξία 2 , Η 411
Δύθιεθηα πγξά , θαηεγνξία θηλδύλνπ 3 , Ζ 226
Οξικό Ισοβοπνύλιο
πγθέληξσζε
<2.00%
Cas No
125-12-2
EG Nummer:
204-727-6
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2119901856-34-0000
GHS Σαμηλόκεζε

GHS07 Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 315
Πξνπάλην
πγθέληξσζε
>20.00%
Cas No
76-98-6
EG Nummer:
200-827-9
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2119486944-21-ΥΥΥΥ
GHS Σαμηλόκεζε

GHS02 Δύθιεθηα αεξνιύκαηα , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1 , Η 220
GHS04 Αέξηα Τπν πίεζε ,Η280
Ν-Βνπηάλην
πγθέληξσζε
>20.00%
Cas No
106-97-8
EG Nummer:
203-448-7
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2119474691-32-ΥΥΥΥ
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Σκήκα 3 ύλζεζε / Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά (ζπλέρεηα)
GHS Σαμηλόκεζε

GHS02 Δύθιεθηα αεξνιύκαηα , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1 , Η 220
GHS04 Αέξηα Τπν πίεζε ,Η280

Ιζνβνπηάλην
πγθέληξσζε
>20.00%
Cas No
75-28-5
EG Nummer:
200-957-2
INDEX-Nr. :
REACH – Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 20(3): 01-2119485395-27-ΥΥΥΥ
GHS Σαμηλόκεζε

GHS02 Δύθιεθηα αεξνιύκαηα , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1 , Η 220
GHS04 Αέξηα Τπν πίεζε ,Η280

4..
4.1

4.2
4.3
5.
5.1

Σκήκα 4 Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ
Γεληθέο Οδεγίεο ε εκθάληζε ζπκπηώκαηνο δεηείζηε ηαηξηθή βνήζεηα
Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ
Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Αθαηξέζηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα – εκπνηηζκέλα ξνύρα
Δηζπλνή:
Μεηαθνξά ζηνλ θαζαξό αέξα . ε εκθαληδόκελα πξνβιήκαηα δεηείζηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
ε επαθή:
ε επαθή κε ην δέξκα ακέζσο θαιό πιύζηκν κε λεξό θαη ζαπνύλη. Απνκάθξπλζε ησλ κνιπζκέλσλ
κε ην δέξκα
ελδπκάησλ Πιήλεηαη ηα ιεξσκέλα ελδύκαηα πξίλ ηελ μαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο
ε επαθή:
Πιύλεηέ ηα θαιά κε λεξό γηα 15 ιεπηά. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα
κε ηα κάηηα
Καηάπνζε:
Πηείηε πνζόηεηα λεξνύ θαη κεηαθεξζείηε ζηνλ θαζαξό αέξα. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα θαη δείμηε απηό ην
δνρείν ή ηελ εηηθέηα
εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο , νμείεο ε κεηαγελέζηεξεο
θαλέλα
Έλδεημε νηαδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
πκπησκαηηθή ζεξαπεία
Σκήκα 5ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ
Ππξνζβεζηηθά κέζα

Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα

5.2

5.3

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα[CO2] ,αθξόο αληνρήο ζε αιθνόιε ,μεξά ρεκηθά, λεξό ππό Φεθαζκό
Με θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Φεθαζκόο λεξνύ ππό πίεζε
Άιιεο πιεξνθνξίεο Γελ απαηηνύληαη άιια κέηξα
Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ε ην κείγκα
Γνρεία ππν πίεζε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο εθξήγλπληαη . Γνρεία πππό πίεζε κπνξεί λα εθξαγνύλ εάλ ζεξκαλζνύλ, due to
excessive pressure build-up.
ε πεξίπηωζε ππξθαγηάο ζρεκαηίδνληαη : Δξεζηζηηθνί αηκνί , Μνλνμείδην & Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα
πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Απνθεύγεηε ε επαθή κε ηα κάηηα Δθαξκόδνληαη γεληθά ηα κέηξα γηα ηνλ εμνπιηζκό πξνζηαζίαο
πξνζσπηθνύ
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο νπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Καηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή
Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο
Μελ αθήζηε ην λεξό ππξόζβεζεο λα εηζέιζεη ζηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά Απνκαθξύλεηε ηνλ
πεξηέθηε από ηελ δώλε θηλδύλνπ θαη ςύμηε κε λεξό
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Σκήκα 6ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ
Πξνζσπηθέο Πξνθπιάμεηο , πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο

6.1.1

Γηα πξνζωπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο

Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιιηζκό Κξεηήζηε καθξηά ην απξνζηάηεπην πξνζσπηθό
Κξαηεζείηε καθξηά απν πεγέο αλάθιεμεο
Φξνληίζηε γηα επαξθή αεξηζκό
Κξαηείζηε ηνλ θόζκν καθξηά
Φνξάηε ελδύκαηα πξνζηαζίαο
Απνθεύγεηε ε επαθή κε νμεηδσηηθά κέζα
Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή αηκώλ.
ε επαθή κε ηα κάηηα ε κε πηηζηιίζκαηα , ρξεζηκνπνηείζηε γπαιηά ε κάζθα πξνζηαζίαο
Υξεζηκνπνηείζηε ζπζθεπή πξνζηαζίαο θαηά θαπλνύ ,ζθόλεο/αεξνδόι.

6.1.2

Γηα αληαπνθξηηέο έθηζθηεο αζλάγθεο
ε επαθή κε ηα κάηηα ,ρξήζε γπαιηώλ αζθαιείαο .
Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιιηζκό Κξεηήζηε καθξηά ην απξνζηάηεπην πξνζσπηθό

6.2

6.3

Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο
Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηηο δηαξξνέο κεγάισλ πνζνηήησλ
Απνθεύγεηαη ε είζνδνο ηνπ ζηηο απνρεηεύζεηο , ζηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά .
Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό

Σν κνιπζκέλν πιηθό απνξξίπηεηαη ζαλ απόβιεην ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13.
Απνζηνιή γηα αλαθύθισζε ε απόξξηςε ζε θαηάιιεια δνρεία
6.4

Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα

7.

Γηα αζθαιή ρεηξηζκό βιέπε ηκήκα 7
Γηα πιεξνθνξίεο εμνπιηζκνύ πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ
Γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ βιέπε ηκήκα 13
Σκήκα 7 ΥΔΙΡΙΜΟ & ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

7.1

βιέπε ηκήκα 8

Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
Άλνηγκα θαη ρεηξηζκόο ησλ δνρείσλ κε πξνζνρή
Υεηξηζκόο κε πξνζνρή Απνθεύγεηαη θνύλεκα , ηξηβή
Απνζεθεύεηαη ζε θιεηζηά δνρεία ,ζε ςπρξό θαη μεξό ρώξν
Φξνληίζηε γηα θαιό εμαεξηζκό ζηελ ζέζε εξγαζίαο
Απνθεύγεηαη splashes ε ςεθαζκόο ζε θειηζηνύο ρώξνπο .
Απνθεύγεηαη καθξνρξόληα έθζεζε ζην δέξκα
Απνθπγή ρεηξηζκνύ κε ζπκβαηώλ νπζηώλ ε κεηγκάησλ
Μείσζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο ζην πεξηβάιινλ
Μελ ηξώηε , πίλεηε ε θαπλίδεηε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο
Καιό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ πξηλ από θάζε δηάιεηκκα ηεο εξγαζίαο θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο
Αθαίξεζε ηνπ κνιπζκέλνπ θαη εκπνηηζκέλνπ ξνπρηζκνύ θαη εμνπιηζκνύ πξνζηαζίαο πξηλ από ηελ είζνδν
ζηνλ ρώξν θαγεηνύ
Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε πεξίπηωζε ππξθαγηάο θαη έθξεμεο
Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο , ζπηλζήξσλ θαη ζεξκόηεηαο Λάβεηε κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ
εθθελώζεσλ 7.1.

Μελ ςεθάδεηε ζε γπκλή θιόγα ή άιιε πεγή αλάθιεμεο
Γνρείν ππό πίεζε - Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκα θαη κεηά ηε ρξήζε
7.2
7.2.α

πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε , ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ
Σξόπνη δηαρείξηζεο ηωλ θηλδύλωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε

Πξνζηαηέςηε ην από ην θσο ηνπ ήιηνπ. Μελ εθζέηεηε ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 50 ° /122 ° F

7.3

Απαηηήζεηο ρώξωλ απνζήθεπζεο
.Απνζεθεύεηαη κόλνλ ζηελ γλήζηα ζπζθεπαζία ηνπ .
Γηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηό , ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν Πξνζηαζία από ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο Μαθξηά από πεγέο; αλάθιεμεο , ζπηλζήξσλ θαη ζεξκόηεηαο Μαθξηά από ηξόθηκα , δσνηξνθέο
Θεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο : +5ν C -20ν C
Λάβεηε ππ όςηλ ζαο ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε εύθιεθησλ πγξώλ
Καηεγνξία απνζήθεπζεο
Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ε ρξήζεηο
Γελ πξνβιέπνληαη άιιεο εηδηθέο ρξήζεηο εθηόο από απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν1.2
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Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 17/04/2020
SE Σκήκα

8
8.1

Έθδνζε :01

ζειίδα : 6/12

8ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Παξάκεηξνη ειέγρνπ
πζηαηηθά κε ειεγρόκελεο παξακέηξνπο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο

Οξηαθέο ηηκέο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ ζέζε εξγαζίαο
Υώξα
Ολναζία
CAS-Nr
Τπόκλεζε
ζπζηαηηθνύ
Βέιγην
64-17-5
Αιθανόλη

Σαπηνπνηεηήο
VL/VCD

SMW
ppm
1,000

SMW
[mg/m³]
1,907

Πεγή
Moniteur Belge

Παξάκεηξνη ειέγρνπ

8.1

Τπόκεζε
KZW (Βξαρππξόζεζκε ηηκή )(βξαρππξόζεζκε ηηκή γηα βξαρππξόζεζκε έθζεζε): Οξηαθή ηηκή πνπ δέλ πξέπεη λα γίλεη ππέξβαζε
ηεο, εθ όζνλ δελ δίδεηαη δηαθνξεηηθά , αλαθεξόκελε ζε πεξίννδν 15 ιεπηώλ
SMW Μέζε ηηκή βάξδηαο (νξηαθή ηηκή γηα καθξνρξόληα έθζεζε): επη ηνπ παξόληνο ζπνπδαηόηεξε κέζε ηηκή,
κεηεξκέλε ε ππνινγηδόκελε γηα δηάζηεκα νρηώ ( 8) σξώλ
ρεηηθέο DNEL-/DMEL-/PNEC- θαη άιιεο δηνγθνύκελεο ηηκέο
• Γεδνκέλεο ηηκέο γηα ηλελ αλζξώπηλε πγεία
Ολνκαζία
CASNr.
Σειηθό
Γηνγθνύκελε
ηόρνο πξνζηαζίαο, Υξήζε
Γηάξθεηα έθζεζεο
νπζίαο
εκείν
ηηκή
Οδόο έθζεζεο
64-17-5
Αλζξσπνο -εηζπλνή
Έξγαδόκελνο(
Ομείο ζπζηεκηθέο
DNEL
Αιθανόλη
1.900 mg/m³
βηνκεραλία)
δξάζεηο
Αηζαλόιε
64-17-5
Αλζξσπνο -δέξκα
Έξγαδόκελν
Υξόληεο ζπζηεκηθέο
DNEL
343 mg/kg
ο(βηνκεραλία)
δξάζεηο
64-17-5
Αλζξσπνο
-εηζπλνή
Έξγαδόκελνο(
Υξόληεο ζπζηεκηθέο
DNEL
Αιθανόλη
950 mg/m³
βηνκεραλία)
δξάζεηο
• Γηα ην πεξηβάιινλ δεδνκέλεο ηηκέο
Ολνκαζία
CASNr.
Σειηθό
Γηνγθνύκελε
Σνκέαο πεξηβάιινληνο
Γηάξθεηα έθζεζεο
νπζίαο
εκείν
ηηκή
Αηζαλόιε
64-17-5
0,96 mg/cm³
Γιπθό λεξό
Βξαρπρξόληα(κηά θνξά)
PNEC
Αηζαλόιε
Αηζαλόιε

64-17-5
64-17-5

PNEC
PNEC

0,79 mg/cm³
580 mg/cm³

Θαιαζζηλό λεξό
Δγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ(STP)
Ηδήκαηα γιπθνύ λεξνύ
Έδαθνο
αέξαο

Αηζαλόιε
64-17-5
3,6 mg/cm³
PNEC
Αηζαλόιε
64-17-5
0,63 mg/cm³
PNEC
Αηζαλόιε
64-17-5
2,75 mg/cm³
PNEC
• Οξηαθέο ηηκέο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζηελ ζέζε εξγαζίαο
Υώξα
Ολναζία
CAS-Nr Τπόκλεζε Σαπηνπνηεηήο
ζπζηαηηθνύ
Γεξκαλία Βουτάνιο
106-97-8
AGW
Γεξκαλία Προπάνιο
74-98-6
AGW
Γεξκαλία Ιςοβουτά
75-28-5
AGW

SMW
ppm

Βξαρπρξόληα(κηά θνξά)
Βξαρπρξόληα(κηά θνξά)
Βξαρπρξόληα(κηά θνξά)
Βξαρπρξόληα(κηά θνξά)
Δλδηάκεζε απειεπζέξσζε

SMW
mg/m³]
800
1.800
2.400

ΚΕW
ppm

ΚΕW
[mg/m³]
9.600
7.200
9.600

Πεγή
TRGS 900
TRGS 900
TRGS 900

AT

Ν-βνπηάλην

106-97-8

MAK

800

1.900

1.600

3.800

GKV

CH

Ν-βνπηάλην

106-97-8

MAK

800

1.900

3.200

7.200

SUVA

DE

Ν-βνπηάλην

106-97-8

AGW

1.000

2.400

4.000

9.600

TRGS 900

Γειηίν δεδνκέλωλ αζθαιείαο
ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 1907/2006/ΔΚ (REACH) Άξζξν
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Τπόκεζε
KZW (Βξαρππξόζεζκε ηηκή )(βξαρππξόζεζκε ηηκή γηα βξαρππξόζεζκε έθζεζε): Οξηαθή ηηκή πνπ δέλ πξέπεη λα γίλεη ππέξβαζε
ηεο, εθ όζνλ δελ δίδεηαη δηαθνξεηηθά , αλαθεξόκελε ζε πεξίννδν 15 ιεπηώλ
SMW Μέζε ηηκή βάξδηαο (νξηαθή ηηκή γηα καθξνρξόληα έθζεζε): επη ηνπ παξόληνο ζπνπδαηόηεξε κέζε ηηκή,
κεηεξκέλε ε ππνινγηδόκελε γηα δηάζηεκα νρηώ ( 8) σξώλ
7.3.1
8.2.2.
8.2.2.1
8.2.2.2

8.2.3

Έιεγρνη έθζεζεο
Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη
Υξήζε θαηάιιεινπ εμαεξηζηήξα γηα ηνλ εμαεξηζκό ησλ ρώξσλ παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο
Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Αηνκηθόο Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο πξνζωπηθνύ
Πιαζηηθά γάληηα , γπαιηά αζθαιείαο , θόξκα θαη ππνδήκαηα εξγαζίαο
Γεληθά κέηξα πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο
Μαθξηά από ηξόθηκα , δσνηξνθέο
Άκεζε απνκάθξπλζε όισλ ησλ εκπνηηζκέλσλ θαη κνιπζκέλσλ ξνύρσλ
Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ πξηλ από ηα δηαιύκαηα θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο
Απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα
Μελ αλαπλέεηε ζθόλε / θαπλό / βξσκηά
Οη παξαπάλσ νδεγίεο ηνπ εμνπιηζκνύ πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ βηνκεραληθή ρξήζε κεγάισλ
πνζνηήησλ
Υξεζηκνπνηείζηε θξέκα πξνζηαζίαο πξνζώπνπ γηα ηελ πξνζηαζία δέξκαηνο
Πξνζηαζία καηηώλ / πξνζώπνπ
Καηάιιεια γπαιηά αζθαιείαο
Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο
Πξνζηαζία Υεξηώλ
Πιαζηηθά γάληηα
Σα γάληηα λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο ΔΔ 89/686/ΔΔ ηνπ πξόηππνπ ΔΝ 374
Άιια κέηξα
Πξνζηαζία αλαπλεπζηηθώλ νδώλ
Απαξαίηεηε όηαλ δεκηνπξγνύληαη αηκνί / αεξνδόι
Δμνπιηζκόο αλαπλεπζηηθνύ
πληζηώκελνο ηύπνο θίιηξνπ Φίιηξν ΑΥ (ΔΝ 371)
Μέηξα πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο : Λακβάλνληαη όιεο νη πξνθπιάμεηο πνπ απαηηνύληαη θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ
ρεκηθώλ Απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα Καηά ηελ εξγαζία απαγνξεύεηαη ην θαγεηό , ην
πνηό , ην θάπληζκα . Βγάδνπκε ακέζσο ηα ιεξσκέλα ξνύρα . Υξεζηκνπνηνύκε θξέκεο ρεηξόο
Έιεγρνο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο
Μελ αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε

9.

Σκήκα 9 Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο

9.1

ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
Όςε
Υξώκα
Οζκή
Σηκή ΡΖ σο έρεη [20oC]
εκείν δέζεο / πεξηνρή δέζεο
εκείν αλάθιεμεο
Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην)
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο
Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο
Πίεζε αηκώλ
ρεηηθή ππθλόηεηα ζηνπο 20ν C
Γηαιπηόηεηα ζην λεξό
Γηαιπηόηεηα ζε άιινπο δηαιύηεο
πληειεζηήο θαηαλνκήο: ε-νθηαλόιε /λεξό
Ημώδεο (23oC )(m2/S)
Ημώδεο (40oC )(m2/S)
Ππθλόηεηα αηκώλ
Σαρύηεηα εμάηκηζεο

9.2.

Άιιεο πιεξνθνξίεο

Τγξό
Άρξσκν
Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ αξώκαηνο
Γελ πξναδηνξίδεηαη
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Γελ πξνθαιεί έθξεμε
Γελ δξα Ομεηδσηηθά
δελ πξνζδηνξίδεηαη
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Γηαιύεηαη πιήξσο
ρεκαηίδεη γαιάθησκα
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
>ηνπ λεξνύ

Γειηίν δεδνκέλωλ αζθαιείαο
ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 1907/2006/ΔΚ (REACH) Άξζξν
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Σκήκα 10 ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα
Γξαζηηθόηεηα
Αέξην ππό πίεζε Κίλδπλνο αλάθιεμεο
Υεκηθή ζηαζεξόηεηα
ηαζεξό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο πεξηβιάιινληνο θαη ζηίο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ,ρεηξηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο
θαη πίεζεο
Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ
Heftige αληηδξάζεηο κε : αιθάιηα , αιθαιηθέο γαίεο, αλπδξίηε νμεηθνύ νμένο ,ππεξνμείδηα , ληηξηθό νμύ
Κίλδπλνο έθξεμεο
πλζήθεο πξνο απνθπγή
Απνθεύγεηαη ε έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πεγέο αλάθιεμεο , ζπηλζήξσλ θαη ζεξκόηεηαο
Με ζπκβαηά πιηθάΠιαζηηθά θαη θανπηζνύθ
Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο

Μνλνμείδην & Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα
11.
α)

Σκήκα 11 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Ομεία ηνμηθόηεηα
ηνκαηηθή ηνμηθόηεηα θαζώο θαη εκθαληδόκελεο δξάζεηο
Cas Nr
Ολνκαζία πζηαηηθνύ
64-17-5
Αηζαλόιε

Ομεία ηνμηθόηεηα
Γελ ηαμηλνκείηαη ζαλ ηνμηθό
Σνμηθόηεηα εηζπλνήο : Αηκκόο LC50 95,6 mg/l/4h Ratte TOXNET
Σνμηθόηεηα ζηνκαηηθή oral LD50 7.060 mg/kg Ratte TOXNET
Cas Nr
120-51-4

Ολνκαζία πζηαηηθνύ
Βελδνϊθόο εζηέξαο ηεο Βελδπιναιθνόιεο

Ομεία ηνμηθόηεηα
Σνμηθόηεηα ζηνκαηηθή oral LD50 >2000 mg/kg Ratte ECHA
Cas Nr
106-24-1

Ολνκαζία πζηαηηθνύ
Γεξαληόιε

Ομεία ηνμηθόηεηα
Σνμηθόηεηα ζηνκαηηθή oral LD50 3600 mg/kg Ratte ECHA

Σνμηθόηεηα Γεξκαηηθή LD50 >5.000 mg/kg Kaninchen ECHA
Cas Nr
Ολνκαζία πζηαηηθνύ
74-98-6
Πξνπάλην
LC50(εηζπλνήο)
106-97-8
Βνπηάλην
LC50(εηζπλνήο)
11.
β)
γ)
δ)
ε)`
ζη)
δ)
ε)
ζ)

>20 mg/m3
>658 mg/m3

Σκήκα 11 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο ( ζπλέρεηα)
Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο
Γελ πξνθαιεί δηάβξσζε & εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο
νβαξή βιάβε / εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ
Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο
Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ε ηνπ δέξκαηνο
Μεηαιιαμηνγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξωλ
Γελ πξνθαιεί Μεηαιιαμηνγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ
Καξθηλνγέλεζε
δελ πξνθαιεί θαξθηλνγέλεζε
Σνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή
Με ηνμηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή
STOT-εθαπαμ έθζεζε
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε
STOT- επαλεηιεκέλε έθζεζε
Σν κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη ζαλ ηνμηθό γηα εηδηθό όξγαλν –ζηόρν , επαλεηιεκκέλε έθζεζε

Γειηίν δεδνκέλωλ αζθαιείαο
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Σκήκα 11 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο ( ζπλέρεηα)
ηνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο
Κακηά ηαμηλόκεζε ζρεηηθά κε ηελ ηνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο
άιιεο πιεξνθνξίεο

11.
η)
11.2

Σκήκα 12 Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
Σνμηθόηεηα
ην πξντόλ πεξηέρνληαη ηα ζπζηαηηθά
Cas Nr
πζηαηηθό
Βηναπνηθνδόκεζε

12.
12.1

Θεσξεηηθά
απηαηνύκελν νμπγόλν:
2,084 mg/Θεσξεηηθά
απαηηνύκελν Γηνμείδην
ηνπ άλζξαθα: 1,911
mg/mg
Υξόλνο δηάζπαζεο\
Βηνηηθά /αβηνηηθα 24
εκέξεο

Αηζαλόιε

64-17-5

Πξνπάλην cas No 74-98-6
Τδαηηθή Σνμηθόηεηα
Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα
Σνμηθόηεηα ζηα αζπόλδπια
Σνμηθόηεηα ζηηο άιγοε
Βνπηάλην Cas No 106-97-8

LC50
[Φάξηα)
LC50 8.140 mg/l
Goldorfe (Leuciscus
idus) IUCLID 96 h

EC 50
Algen)

EC 50
Daphnia
EC50 9.000 –
14.000 mg/l
Daphnia magna
IUCLID 48 h

LC50 (Fisch, 96 h): 49,9 mg/ l

EC50 (Wasserfloh (Daphnia magna), 48 h): 27,1 mg/ l
EC50 (Alge, 72 h): 11,9 mg/ l

Σειηθό ζεκείν

Σηκή

Δίδνο

Γηάξεηα έθζεζεο

LC50
EC50

27,98 mg/l
7,71 mg/l

Φάξη
Άιγεο

96 ώξεο
96 ώξεο

Ομεία πδαηηθή ηνμηθόηεηα ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ κείγκαηνο

12.3

12.4
12.5
12.6

Ολνκαζία
ζπζηαηηθνύ
Πξνπάλην
Πξνπάλην
Ηζνβνπηάλην
Ηζνβνπηάλην
Ηζνπεληάλην
Ηζνπεληάλην
Ηζνπεληάλην

CAS-Nr.

Σειηθό ζεκείν

Σηκή

Δίδνο

Γηάξεηα έθζεζεο

74-98-6
74-98-6
75-28-5
75-28-5
78-78-4
78-78-4
78-78-4

LC50
EC50
LC50
EC50
LL50
LC50
EL50

27,98 mg/l
7,71 mg/l
27,98 mg/l
7,71 mg/l
34,05 mg/l
12,8 mg/l
59,44 mg/l

Φάξη
Άιγεο
Φάξη
Άιγεο
Φάξη
Άζπόλδπια

96 ώξεο
96 ώξεο
96 ώξεο
96 ώξεο
96 ώξεο
96 ώξεο
48 ώξεο

Ηζνπεληάλην

78-78-4

EC50

5,2 mg/l

Άιγεο

96 ώξεο

Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
πληειεζηήο θαηαλνκήο Ν-Οθηαλόιε/Νεξό Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Γελ αλακέλεηαη βηνζπζζώξεπζε
Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο
Απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ
Γελ ππάξρεη αμηνιόγεζε ησλ ΑΒΣ θαη αΑαΒ
‘Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο

Γελ ππάξρνπλ

Γειηίν δεδνκέλωλ αζθαιείαο
ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 1907/2006/ΔΚ (REACH) Άξζξν
31, ηνλ (EE) 2015/830 θαη ηνλ 1272/2008/EK (CLP)
Ζκεξνκελία εθηύπσζεο: 17/04/2020
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14.1
14.2
14.3
14.4

Σκήκα 13 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε
Μέζνδνη δηαρείξηζεο απν0βιήησλ
Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ γηα ηα απόβιεηα θαζώο
θαη ζύκθσλα κε ηηο άιιεο εζληθέο θαη ηνπηθέο ξπζκίζεηο Γηαηεξείηαη ηα ρεκηθά ζηνπο αξρηθνύο πεξηέθηεο
Μελ ηα αλακεηγλύεηε κε άιια απόβιεηα Μεηαρεηξηζζείηε ηνπο αθάζαξηνπο πεξηέθηεο όπσο ζα
κεηαρεηξηδόζαζηαλ ην ίδην ην πξντόλ
Οη παξαθάησ ελδείμεηο ηζρύνπλ γηα απνξξίκκαηα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3(1) ηεο λνκνζεζίαο
απνξξηκκάησλ Ζ θαηάηαμε ζε αξηζκνύο θιεηδηώλ απνξξηκκάησλ εμαξηάηαη από ηνλ θιάδν θαη ηελ
εθαξκνδόκελε δηαδηθαζία
Ζ θαηάηαμε ησλ αξηζκώλ θιεηδηώλ απνξξηκκάησλ πξέπεη από ηνλ ρξήζηε ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό
θαηάινγν απνξξηκκάησλ [ΔΑΚ] λα εθαξκνζζνύλ
Σα αθόινπζα θιεηδηά απνξξηκκάησλ νθείινπλ λα ζπκπιεξσζνύλ ε λα αιιάμνπλ
Απόξξηςε ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν – θαλνληζκό απνξξηκκάησλ
Σύπνο απνξξηκκάησλ
Απνξξίκκαηα από νξγαληθέο ρεκηθέο δηεξγαζίεο
Υαξαθηεξηζκόο απνξξηκκάησλ
Απνξξίκκαηα από ζαπνύληα , απνξξππαληηθά , απνιπκαληηθά
Κιεηδηά απνξξηκκάησλ
15 01 102
πιαζηηθή ζπζθεπαζία
Αθάζαξηε ζπζθεπαζία
ύζηαζε
Αθάζαξηεο ζπζθεπαζίεο απνξξίπηνληαη όπσο θαη νη νπζίεο
πληζηώκελν θαζαξηζηηθό
Νεξό
Κιεηδηά απνξξηκκάησλ Πξντόληνο
140603
απνξξίκκαηα από νξγαληθνύο δηαιύηεο ,ςπθηηθά κέζα ,πξνσζεηηθά αέξηα ( εθηόο 07 θαη 08)
απνξξίκκαηα από νξγαληθνύο δηαιύηεο ,ςπθηηθά κέζα αθξνύο θαη ,πξνσζεηηθά αέξηα γηα αεξνδόι
ηαμηλνκνύληαη ζαλ επηθίλδπλα απνξξίκκαηα
Κιεηδηά απνξξηκκάηωλ ππνιεηκκάηωλ πξνϊόληνο
140603 απνξξίκκαηα από νξγαληθνύο δηαιύηεο ,ςπθηηθά κέζα ,πξνσζεηηθά αέξηα ( εθηόο 07 θαη 08)
απνξξίκκαηα από νξγαληθνύο δηαιύηεο ,ςπθηηθά κέζα αθξνύο θαη ,πξνσζεηηθά αέξηα γηα αεξνδόι
ηαμηλνκνύληαη ζαλ επηθίλδπλα απνξξίκκαηα
Κιεηδηά απνξξηκκάηωλ γηα αθάζαξηε ζπζθεπαζία
150110Απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο , πιηθά απνξξνθεηήξα , ζθνπγγαξόπαλα , πιηθά θίιηξσλ θαη ελδύκαηα
Πξνζηαζίαο πζθεπαζίεο ( κεκνλσκέλα αζηηθή ζπιιεγκέλε)
Απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο : πζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ ππνιείκκαηα επηθίλδπλσλ νπζηώλ ε έρνπλ
κνιπλζεί κε επηθίλδπλεο νπζίεο ηαμηλνκνύληαη ζαλ επηθίλδπλα απνξξίκκαηα
Πεξηπνίεζε αθάζαξηεο ζπζθεπαζίαο θαη ζπληζηώκελν κέζνλ θαζαξηζκνύ
Μεκνλσκέλε ζπιινγή απνξξηκκάησλ
Σκήκα 14 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά
Οδηθή κεηαθνξά
ADR/RID θσδηθόο θαηεγνξίαο
5F
Αξηζκόο ΟΗΔ
1950
Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ
Αεξνδόι
Σάμε / ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηελ κεηαθνξά
2
Δηηθέηα Κηλδύλνπ
2.1

14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

Αξηζκόο θηλδύλνπ
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
Όξηα Πνζόηεηαο (LQ)
Κσδηθόο πεξηνξηζκνύ ηνύλλει
Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε

13.
13.1

.

14

Ναί
LQ2
BID
Πξέπεη λα εθαξκόδεηε ηα ζπλήζε ζηηο εξγαζίεο κε
ρεκηθέο νπζίεο κέηξα πξνθύιαμεο

Γειηίν δεδνκέλωλ αζθαιείαο
ζύκθωλα κε ηνπο Καλνληζκνύο 1907/2006/ΔΚ (REACH) Άξζξν
31, ηνλ (EE) 2015/830 θαη ηνλ 1272/2008/EK (CLP)
Ζκεξνκελία έθδνζεο:
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14

Σκήκα 14 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά(ζπλέρεηα)

14.11

Υύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC
Ζ κεηαθνξά απηή πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ζε εγθεθξηκέλα θαη θαηάιιειε ζπζθεπαζία.

Δηδηθνί θαλνληζκνί
Οξηαθή πνζόηεηα (LQ)
Καηεγνξία πξνώζεζεο
Κσδηθόο ηνύλει
Πνζόηεηα απαιιαγήο

: 190 327 344 625
:1L
:2
:D
: E0

14.1
14.2
14.3
14.4

Θαιάζζηα κεηαθνξά
Αξηζκόο ΟΗΔ
Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ
Σάμε / ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηελ κεηαθνξά
Δηηθέηα Κηλδύλνπ

1950
Αεξνδόι
2
2.1

14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11

Αξηζκόο θηλδύλνπ
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
Marine pollutant:
EmS
Όξηα Πνζόηεηαο (LQ)
Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε

14.12

Υύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC
Ζ κεηαθνξά απηή πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ζε εγθεθξηκέλα θαη θαηάιιειε ζπζθεπαζία.

14.1
14.2
14.3
14.4

Ναη
Όρη
F-D , -U
See SP277
Πξέπεη λα εθαξκόδεηε ηα ζπλήζε ζηηο εξγαζίεο κε
ρεκηθέο νπζίεο κέηξα πξνθύιαμεο

Δηδηθνί θαλνληζκνί
Οξηαθή πνζόηεηα (LQ)
Πνζόηεηα απαιιαγήο

: 63, 190,277, 327 344 ,959
:1L
: E0

Δλαέξηα Μεηαθνξά [ ICAO /IATA]
Αξηζκόο ΟΗΔ
Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ
Σάμε / ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηελ κεηαθνξά
Δηηθέηα Κηλδύλνπ

1950
Αεξνδόι
2
2.1

Αξηζκόο θηλδύλνπ
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
Όξηα Πνζόηεηαο (LQ)
Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε
ΗΑΣΑ – Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο- Δπηβάηεο
ΗΑΣΑ – πνζόηεηα απαιιαγήο - Δπηβάηεο
ΗΑΣΑ- κέγηζηε πνζόηεηα -επηβάηεο
14.12 ΗΑΣΑ – Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο- cargo
14.13.1 ΗΑΣΑ – Μέγηζηε πνζόηεηα- - Cargo:
πνζόηεηα απαιιαγήο
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11

Δηδηθνί θαλνληζκνί
Δπηβάηεο ((LQ)

Όρη
30 Kg
Πξνεηδνπνίεζε : Αεξνδόι-αέξηαν-εμαηξεηηθά εύθιεθην
203
30 Kg

75kg
203
150 Kg

Δ0

A145 A167 A802
: Y203
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15.

Σκήκα 15 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία

15.1.

Καλνληζκόο / λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ε ην
κείγκα
1999/13/EC
(VOC): 50 %(337,5 g/l) 2004/42/EG:
Πεξηνξηζκνί ζηελ απαζρόιεζε
Λάβεηε ππ όςηλ ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ απαζρόιεζε γηα ηνπο λένπο
Λάβεηε ππ όςηλ ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ απαζρόιεζε γηα αλακελόκελεο θαη παύζε ζειαζκνύ κεηέξεο
Λάβεηε ππ όςηλ ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ απαζρόιεζε γηα θπξίεο ειηθίαο θύεζεο θαη γέλεζεο
Καηεγνξία θηλδύλνπ λεξνύ : 1 ειαθξώο επηθίλδπλν γηα ην λεξό ( Σαμηλόκεζε θαηά h VwVwS,
Παξάξηεκα 4) REACH
Σν πξντόλ είλαη κείγκα , ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006 REACH παξάξηεκα XIV, XV

15.2

Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο

Γελ απαηηείηαη
16.

Σκήκα 16 Άιιεο πιεξνθνξίεο
Καηάινγνο ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ θηλδύλνπ ε / θαη δειώζεσλ πξνθπιάμεσλ
Πίλαθαο Γειώζεωλ Δπηθηλδπλόηεηαο Η ζύκθωλα κε ην Σκήκα 2& 3 (Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο Η):
H220: Δμαηξεηηθά εύθιεθην αέξην
Ζ 222 Δύθιεθην αεξόιπκα
H225: Πνιύ εύθιεθην πγξό θαη αηκόο
H 229 Πεξηέθηεο ππό πίεζε : κπνξεί λα εθξαγεί αλ ζεξκαλζεί
Ζ 280 Πεξηέρεη αέξην ππό πίεζε Δάλ ζεξκαλζεί κπνξεί λα εθξαγεί
H302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο
H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο
H317: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε
H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε
Ζ319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό
H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο
H411: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο
Γειώζεηο Πξνζηαζίαο
P102: Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά
P210: Μαθξηά από ζεξκόηεηα / ζπηλζήξεο / γπκλέο θιόγεο / ζεξκέο επηθάλεηεο - Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα
P211: Μελ ςεθάδεηε ζε γπκλή θιόγα ή άιιε πεγή αλάθιεμεο
P251: Γνρείν ππό πίεζε - Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκα θαη κεηά ηε ρξήζε
P305 +351 +338: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο
επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη είλαη εύθνιν λα ην θάλνπκε - λα ζπλερίζεη ην μέπιπκα
P403: Απνζεθεύζηε ζε θαιά αεξηδόκελν κέξνο
P410 412: Πξνζηαηέςηε ην από ην θσο ηνπ ήιηνπ. Μελ εθζέηεηε ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 50 ° /122 ° F
Ρ501Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο/ εζληθνύο / δηεζλείο
θαλνληζκνύο
Οη πιεξνθνξίεο πνύ αλαθέξνληαη ζην δειηίν απηό βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα πιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ηα
ζπζηαηηθά κέρξη ηηο αλαθεξόκελεο εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη απνζθνπνύλ θπξίσο ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκό θαη δελ
απνηεινύλ εγγύεζε ε πξνδηαγξαθή πνηόηεηαο Μπνξεί λα ππάξμνπλ κεηαβνιέο ζην δειηίν απηό εθόζνλ ππάξμνπλ
κεηαβνιέο ζηελ λνκνζεζία
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντόληνο

