
 

 
 
 
 
 

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 

0890 107 - ΙΥΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ 500ML 

Έθδνζε 1.0 Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο 
08.05.2014 
Ηκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο 
έθδνζεο: - 
Ηκεξνκελία πξώηεο 
έθδνζεο: 08.05.2014 
 

Ηκεξνκελία εθηύπσζεο 
13.05.2014  

GR / EL 
 

 
 
 

1 / 20 

ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΙΥΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ 500ML 
 

Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0890 107 
MSDS-Identcode : 10046500 
 

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

Υξήζε ηεο Οπζίαο/ηνπ 
Μείγκαηνο 

: Μέζν θαζαξηζκνύ 

 
1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

Δηαηξεία : Würth Hellas SA  
23ν ρικ. Δ.Ο. Αζελώλ-Λακίαο  
14568 Κξπνλέξη Αηηηθήο  
Διιάδα 
www.wurth.gr 
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: marketing@wurth.gr 

Σειέθσλν : 210 6290800   
800 1111300  

Σέιεθαμ : 210 8134756  
 
Τπεύζπλν/εθδίδνλ πξόζσπν : Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: prodsafe@wuerth.com 

1.4 Απιθμόρ ηηλεθώνος επείγοςζαρ ανάγκηρ 

πκβνπιεπηηθή ππεξεζία γηα θαηλόκελα δειεηεξίαζεο  
210 77937-77/ -78/ -79 
 
Σειέθσλν από 07:30 έσο 16:00   
210 6290800  

 

ΣΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

Σαμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

Αεξνιύκαηα, Καηεγνξία 1  H222: Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα.  
  H229: Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί λα 

δηαξξαγεί.  
Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο, Καηεγνξία 2  H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.  
Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο - κία 
εθάπαμ έθζεζε, Καηεγνξία 3 

 H336: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.  
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Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ, 
Καηεγνξία 2 

 H411: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε 
καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.  

Σαμηλόκεζε (67/548/EOK, 1999/45/EK) 

 Δμαηξεηηθά εύθιεθην   R12: Δμαηξεηηθά εύθιεθην. 
 
 Δξεζηζηηθό   R38: Δξεζίδεη ην δέξκα. 
 
 Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ   R51/53: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην 
πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

 
   R67: H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία 

θαη δάιε. 
 

2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 

Δπηζήκαλζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) απιθ. 1272/2008) 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ :  

   

  

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε 
 

: Κίλδπλνο 
 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο 
 

: H222 Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. 
H229 Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί λα 

δηαξξαγεί. 
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε 

καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 

Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ 
 

: Πξόιεςε:  

P210 Μαθξηά από ζεξκόηεηα/ζπηλζήξεο/γπκλέο 
θιόγεο/ζεξκέο επηθάλεηεο. - Μελ θαπλίδεηε. 

P211 Μελ ςεθάδεηε θνληά ζε γπκλή θιόγα ή άιιε 
πεγή αλάθιεμεο. 

P251 Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε 
ρξήζε. 

P261 Aπνθεύγεηε λα αλαπλέεηε εθλεθώκαηα. 
Δπέκβαζε:  

P362 + P364 Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύληε ηα πξηλ 
ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

Απνζήθεπζε:  

P410 + P412 Να πξνζηαηεύεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο. Να 
κελ εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ 
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ηνπο 50 °C/ 122 °F. 
 

   
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα: 

 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane 

 
 

2.3 Άλλοι κίνδςνοι 

Η νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνύληαη όηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεύζηκα θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή 
άθξσο αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα ηνπ 0,1% ή πςειόηεξα. 

 

ΣΜΗΜΑ 3: ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

3.2 Μείγκαηα 

 
Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά 

Υεκηθή νλνκαζία CAS-Αξηζ. Σαμηλόκεζε 
(67/548/EOK) 

Σαμηλόκεζε 
(1272/2008/ΔΚ) 

πγθέληξσζε 
[%] EK-Αξηζ. 

Αξηζκόο 
θαηαρώξεζεο 

Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, 
cyclics, <5% n-hexane 

  

921-024-6  

01-
2119475514-
35  

 

F; R11 
Xi; R38 
N; R51/53 
Xn; R65 
R67 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 

>= 85 - < 90 

ηζνπξνπαλόιε 67-63-0  

200-661-7  

01-
2119457558-
25  

 

F; R11 
Xi; R36 
R67 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
 

>= 7 - < 10 

νπζία κε WEL (Όξην έθζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο) :  

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθνο 124-38-9  

204-696-9  

  
 

 Press. Gas Compr. 
Gas; H280 
 

>= 3 - < 5 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ R θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα απηή, βιέπε Δλόηεηα 16. 
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Η-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, βιέπε Δλόηεηα 16. 
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ΣΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 

4.1 Πεπιγπαθή ηων μέηπων ππώηων βοηθειών 

Γεληθέο ππνδείμεηο 
 

:  Όηαλ δελ αηζζάλεζζε θαιά, εηδνπνηείζηε ηνλ γηαηξό (δείμηε εάλ είλαη 
δπλαηόλ ηελ εηηθέηηα). Απηόο πνπ πξνζθέξεη πξώηεο βνήζεηεο 
πξέπεη λα πξνζηαηέςεη θαη ηνλ εαπηό ηνπ. Απνκαθξπλζείηε από ηελ 
επηθίλδπλε πεξηνρή. Με ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην πξόζσπν 
από ην ζηόκα. Βγάιεηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη παπνύηζηα.  
 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο 
 

:  ε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθέξεηε ην παζόλ άηνκν ζην θαζαξό 
αέξα. Μεηά από εηζπλνή αεξνδόι/νκίριεο ζπκβνπιεπηείηε έλα 
γηαηξό, αλ είλαη απαξαίηεην. Φέξεηε ηνλ παζόληα ζε ζέζε 
αλάπαπζεο θαη δηαηεξείζηε ηνλ δεζηά. ε πεξίπησζε αλαθνπήο ηεο 
αλαπλνήο εθαξκόζηε ηερλεηή αλαπλνή. ε πεξίπησζε 
αλαπλεπζηηθώλ δπζθνιηώλ, ρνξεγείζηε νμπγόλν.  
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην 
δέξκα 
 

:  ε πεξίπησζε επαθήο μεπιύλεηε ακέζσο ην δέξκα κε άθζνλν λεξό 
θαη ζαπνύλη. Με ρξεζηκνπνηείηε ΚΑΝΔΝΑ δηαιύηε ή αξαησηηθό. Αλ ν 
εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο επηκέλεη, ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό.  
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 
κάηηα 
 

:  Πξνζηαηέςηε ην πγηέο κάηη. Απνκαθξύλεηε, αλ είλαη δπλαηό, ηνπο 
θαθνύο επαθήο. ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιύλεηε ακέζσο 
κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.  
 

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
 

:  ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη 
δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: ΜΗΝ 
πξνθαιέζεηε εκεηό. Δάλ ην πξόζσπν πνπ έρεη θάλεη εκεηό είλαη 
μαπισκέλν αλάζθεια, γπξίζηε ην ζην πιάΐ.  
 

4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

 

ΣΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα :  Αθξόο ζηαζεξόο ζε αιθνόιε, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), Ξεξά 
ζθόλε, Γέζκε λεξνύ 
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Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα :  Γέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνύ δη' εθηνμεύζεσο 

 
5.2 Ειδικοί κίνδςνοι πος πποκύπηοςν από ηην οςζία ή ηο μείγμα 

Ιδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 

:  Με ρξεζηκνπνηείηε δέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνύ δη' εθηνμεύζεσο πξνο 
απνθπγή δηαζθνξπηζκνύ θαη εμάπισζεο ηεο θσηηάο. ε πεξίπησζε 
ππξθαγηάο κπνξεί λα ζρεκαηηζζνύλ επηθίλδπλα πξντόληα δηάζπαζεο 
(βιέπε ηκήκα 10). Η έθζεζε ζηα πξντόληα δηάζπαζεο κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία.  

 
5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο 
εμνπιηζκόο γηα ηνπο 
ππξνζβέζηεο 

:  ε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 
Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο.  

 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο :  πλήζε κέηξα ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ρεκηθώλ νπζηώλ. 

Υξεζηκνπνηήζηε κέζα ππξόζβεζεο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο 
ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε έθξεμεο ή ππξθαγηάο 
κελ εηζπλέεηε ηνπο θαπλνύο. Γηα ηε ςήμε ησλ θιεηζηώλ δνρείσλ 
ρξεζηκνπνηείζηε ςέθαζκα λεξνύ. Σν κνιπζκέλν λεξό ηεο 
απόζβεζεο πξέπεη λα ζπιεγρζεί μερσξηζηά, δελ επηηξέπεηαη λα 
θζάζεη ζε ππόλνκν. Σα ππνιείκκαηα ηεο ππξθαγηάο θαη ην 
κνιπζκέλν λεξό ηεο απόζβεζεο πξέπεη λα δηαηεζνύλ ζύκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ησλ ηνπηθώλ αξρώλ. Λόγσ ηεο πςειήο πίεζεο αηκνύ 
ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο ησλ δνρείσλ ζε πεξίπησζε αλόδνπ ηεο 
ζεξκνθξαζίαο.  

 
 

ΣΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Βιέπε κέηξα πξνζηαζίαο ζηηο ελόηεηεο 7 θαη 8. Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. Απνκαθξύλεηε 
όιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. Λάβαηε κέηξα θαινύ εμαεξηζκνύ, ηδίσο ζε 
θιεηζηνύο ρώξνπο. Δθθελώζηε ακέζσο ην πξνζσπηθό ζε αζθαιή ρώξν. Απνθεύγεηε εηζπλνή ησλ αηκώλ ε ηεο 
νκίριεο. Πξνζνρή ζηνπο αηκνύο πνπ ζπλαζξνίδνληαη θαη θζάλνπλ ζε εθξεθηηθέο ζπγθεληξώζεηο. Οη αηκνί κπνξεί λα 
ζπλαζξνίδνληαη ζε ρακειόηεξνπο ρώξνπο.  
 

6.2 Πεπιβαλλονηικέρ πποθςλάξειρ 

Απαγνξεύεηαη ε δηνρέηεπζε ζε επηθαλεηαθά λεξά ή ζε δίθηπν ππνλόκσλ. Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη 
δηαζθνξπηζκό, αλ απηό είλαη δπλαηό δίρσο θίλδπλν. ε πεξίπησζε κόιπλζεο πνηακώλ ή ππνλόκσλ πιεξνθνξείζηε 
ηηο ππεύζπλεο ππεξεζίεο. Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/Γειηίν 
δεδνκέλσλ αζθαιείαο.  
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6.3 Μέθοδοι και ςλικά για πεπιοπιζμό και καθαπιζμό 

Ση εθρπκέλν πιηθό πεξηνξίδεηαη θαη ζπιιέγεηαη κε κή εύθιεθην, απνξξνθεηηθό κέζν (π.ρ. άκκν, ρώκα, γε δηαηόκσλ, 
θεξκηθνπιίη) θαη δίδεηαη ζε δνρεία πξνο δηάζεζε ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο / εζληθέο λνκηθέο δηαηάμεηο. Καζαξίζηε ηηο 
κνιπζκέλεο επηθάλεηεο πνιύ θαιά.  
 

6.4 Παπαπομπή ζε άλλα ημήμαηα 

βιέπε θεθάιαην: 7, 8, 11, 12 θαη 13 
 

 

ΣΜΗΜΑ 7: Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

7.1 Πποθςλάξειρ για αζθαλή σειπιζμό 

Τπνδείμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό : Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. ην 
ρώξν εξγαζίαο πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη νη πνζόηεηεο απνζεκάησλ. 
Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Μελ αλαπλέεηε 
ηνπο αηκνύο ή ηα εθλέθσκαηα. Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε 
ηα κάηηα. Μελ ςεθάδεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε θιόγαο ή 
ππξαθησκέλνπ ζώκαηνο. Απνθεύγεηε ηνλ ζρεκαηηζκό εύθιεθησλ θαη 
εθξεθηηθώλ αηκώλ ηνπ δηαιύηε ζηνλ αέξα θαη απνθεύγεηε 
ζπγθεληξώζεηο αηκνύ κεγαιύηεξεο ησλ επαγγεικαηηθώλ νξίσλ 
έθζεζεο. Λάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ 
εθθελώζεσλ. Να ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηάιιεινο πεξηέθηεο γηα λα 
απνθεπρζεί κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 
Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε 
πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη 
έθξεμεο 

: πλήζε κέηξα πξόιεςεο ππξθαΐάο. Οη αηκνί είλαη βαξύηεξνη ηνπ 
αέξνο θαη κπνξεί λα εμαπισζνύλ ζην πάησκα. Οη αηκνί πηζαλόλ 
ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ αέξα εθξεθηηθό κείγκα. Φπιάμηε ην καθξηά από 
πεγέο ζέξκαλζεο θαη αλάθιεμεο. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα. 
Υξεζηκνπνηήζηε εξγαιεία πνπ δελ παξάγνπλ ζπίζεο. Ηιεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη ζύκθσλα κε ηα θαηάιιεια 
πξόηππα.  

 
Καηεγνξία έθξεμεο ζθόλεο : Mε εθαξκόζηκν  

7.2 Σςνθήκερ για ηην αζθαλή θύλαξη, ζςμπεπιλαμβανομένων ηςσόν αζςμβίβαζηων 

Απαηηήζεηο γηα ρώξνπο 
απνζήθεπζεο θαη δνρεία 

: Γηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. ΠΡΟΟΥΗ: Σν αεξνδόι 
βξίζθεηαη ππό πίεζε. Μαθξηά από ζεξκόηεηα. Φπιάμηε ην καθξηά 
από ην απεπζείαο ειηαθό θσο. Με ην αλνίγεηε βίαηα θαη κε ην πεηάηε 
ζε θσηηά, αθόκε θαη κεηά ηελ ρξήζε. Με ςεθάδεηε ζε θσηηά ή 
ππξσκέλα αληηθείκελα. Σα δνρεία δηαηεξνύληαη θιεηζηά, ζε δξνζεξό 
θαη κε θαιό εμαεξηζκό ηόπν. Σεξήζηε ηνπο θαλνληζκνύο 
απνζήθεπζεο ησλ ζπξέη!  
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Τπνδείμεηο γηα θνηλή 
απνζήθεπζε 

: Γηαηεξείηε καθξπά από νμεηδσηηθέο νπζίεο, ηζρπξά αιθαιηθά θαη 
ηζρπξά όμηλα πιηθά πξνο απνθπγή εμώζεξκσλ αληηδξάζεσλ.  

 
  Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Γελ απνζεθεύεηαη κε 

νμεηδσηηθά θαη απηναλαθιεγόκελα πιηθά.  
 
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο : 15 - 30 °C 
 
Άιιεο πιεξνθνξίεο : Κακία απνζύλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη ρξήζε.  
 

7.3 Ειδική ηελική σπήζη ή σπήζειρ 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

 

ΣΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 

8.1 Παπάμεηποι ελέγσος 

πζηαηηθά CAS-Αξηζ. Παξάκεηξνη ειέγρνπ Βάζε Νέα έθδνζε 

     ηζνπξνπαλόιε 67-63-0 TWA: 980 mg/m3, 400 ppm 
 
STEL: 1.225 mg/m3, 500 ppm 
 
 

GR OEL 1999-05-13 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθνο 124-38-9 TWA: 9.000 mg/m3, 5.000 ppm 
 
STEL: 54.000 mg/m3, 5.000 ppm 
 
 

GR OEL 1999-05-13 

πζηαηηθά CAS-Αξηζ. Παξάκεηξνη ειέγρνπ Βάζε Νέα έθδνζε 

     Γηνμείδην ηνπ άλζξαθνο 124-38-9 TWA: 9.000 mg/m3, 5.000 ppm 
 
 

2006/15/EC 2006-02-09 

 
 
Αιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο: βιέπε θεθάιαην 16 
 
 
 

8.2 Έλεγσοι έκθεζηρ 

Σερληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

Λάβεηε κέηξα γηα επαξθέο ξεύκα αέξνο θαη/ή απνξξόθεζε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 
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Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ 
νδώλ 

:  Αλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύηε μεπεξλάεη ηηο αλώηαηεο ηηκέο έθζεζεο, 
πξέπεη λα θέξεηε θαηάιιειε ζπζθεπή πξνζηαζίαο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
Σν πξντόλ πεξηέρεη πγξά κε ρακειό ζεκείν βξαζκνύ. Η πξνζηαζία 
ηεο αλαπλνήο πξέπεη λα είλαη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε 
ηξνθνδόηεζε αέξα. 
Πξνζηαηεπηηθή αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε A θίιηξα 
 

 
Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ 

Τιηθό : Κανπηζνύθ ληηξίιην 
Πάρνο γαληηώλ : > 0,4 mm 
ρξόλνη αληνρήο: : > 480 Λεπηό 
Οδεγία : DIN EN 374 
 
 
Παξαηεξήζεηο : Σν είδνο γαληηώλ πξνζηαζίαο από ρεκηθά πξέπεη λα επηιέγεηαη 

ζύκθσλα κε ηε ζπγθέληξσζε θαη πνζόηεηα επηθίλδπλσλ πιηθώλ θαη 
κε ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν εξγαζίαο. πληζηάηαη, ε αλζεθηηθόηεηα ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ από ηα ρεκηθά, γηα 
εηδηθέο ρξήζεηο,  λα δηεπθξηλίδεηαη κεηά από ζπδήηεζε κε ηνλ 
θαηαζθεπαζηή γαληηώλ.  

 
Πξνζηαζία ησλ καηηώλ :  Φνξάηε ηα αθόινπζα αλ είλαη ππάξρεη πηζαλόηεηα πηηζηιίζκαηνο: 

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά πνπ εθαξκόδνπλ ζθηρηά 
 

 
Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ 
ζώκαηνο 

:  Πξνζηαηεπηηθή αληηζηαηηθή ελδπκαζία κε επηβξαδπληή θιόγαο. 
Η πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο επηιέγεηαη αλάινγα κε ηε πνζόηεηα θαη 
ζπγθέληξσζε ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
 

 
Μέηξα πγηεηλήο :  Σα θαηά ηνλ ρεηξηζκό ρεκηθώλ νπζηώλ ζπληζηώκελα κέηξα 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' όςε. 
Γεληθά πξαθηηθά κέηξα πγηεηλήο. 
Μελ αλαπλέεηε ην αεξνδόι. 
Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηελ ελδπκαζία. 
Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε, κελ θαπλίδεηε. 
Πιέλεηε ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 
Αθνινπζείηε ην ζρέδην πξνζηαζίαο ηνπ δέξκαηνο. 
Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. 
 

 
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο 
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Γεληθέο ππνδείμεηο :  Απαγνξεύεηαη ε δηνρέηεπζε ζε επηθαλεηαθά λεξά ή ζε δίθηπν 
ππνλόκσλ. 
Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκό, αλ απηό είλαη 
δπλαηό δίρσο θίλδπλν. 
ε πεξίπησζε κόιπλζεο πνηακώλ ή ππνλόκσλ πιεξνθνξείζηε ηηο 
ππεύζπλεο ππεξεζίεο. 
Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε 
εηδηθέο νδεγίεο/Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

9.1 Σηοισεία για ηιρ βαζικέρ θςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ 

Όςε : αεξνδόι 
Πξνσζηηθό κέζν :  Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

Υξώκα :  άρξσκν 
Οζκή : όπσο πδξνγνλάζξαθεο  
Όξην νζκήο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
εκείν αλάθιεμεο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο : 200 °C 

 
Θεξκηθή δηάζπαζε 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Καηώηεξν όξην έθξεμεο : 2,3 %(V) 
 

Αλώηεξν όξην έθξεμεο : 12 %(V) 
 

Δθξεθηηθόηεηα : Καηά ηε ρξήζε κπνξεί λα ζρεκαηίζεη εύθιεθηα/εθξεθηηθά 
κείγκαηα αηκνύ-αέξνο. 
 

Αλαθιεμηκόηεηα : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Αξηζκόο θαύζεσο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Μνξηαθό βάξνο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
pH  : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
εκείν δένεο/πεξηνρή δένεο : > 60 °C 

 
Πίεζε αηκώλ : 71,1 hPa ζε 25 °C 

 
Ππθλόηεηα : 0,73 g/cm3 ζε 20 °C  
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ρεηηθή ππθλόηεο ζσξξνύ 
πιηθνύ 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Τδαηνδηαιπηόηεηα : < 120 γξ/ιίη  
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιε/λεξό 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Γηαιπηόηεηα ζε άιινπο δηαιύηεο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Ιμώδεο, δπλακηθό : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Ιμώδεο, θηλεηηθό : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Υξόλνο ξνήο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Δπαηζζεζία ζε θηύπν : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
ρεηηθή ππθλόηεο αηκώλ : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Δπηθαλεηαθή ηάζε : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Σαρύηεηα εμάηκηζεο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Διάρηζηε ελέξγεηα αλάθιεμεο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Αξηζκόο νμύηεηαο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Γείθηεο δηάζιαζεο : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Γπλαηόηεηα αλάκημεο κε λεξό : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
Δμέηαζε δηαρσξηζκνύ δηαιύηε : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

9.2 Άλλερ πληποθοπίερ 

Κακία γλσζηή. 
 

ΣΜΗΜΑ 10: ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα 

10.1 Δπαζηικόηηηα 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

10.2 Χημική ζηαθεπόηηηα 

Σν πξντόλ είλαη ρεκηθά ζηαζεξό. 
 

10.3 Πιθανόηηηα επικίνδςνων ανηιδπάζεων 

ηαζεξόηεηα : Κακία απνζύλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη ρξήζε. 
Οη αηκνί πηζαλόλ ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ αέξα εθξεθηηθό κείγκα. Λόγσ ηεο πςειήο πίεζεο αηκνύ ππάξρεη θίλδπλνο 
έθξεμεο ησλ δνρείσλ ζε πεξίπησζε αλόδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο.  
 

10.4 Σςνθήκερ ππορ αποθςγήν 

Θεξκόηεηα, θιόγεο θαη ζπίζεο.  
 

10.5 Μη ζςμβαηά ςλικά 

Τιηθά πξνο απνθπγή : Ιζρπξά νμέα, Ιζρπξέο βάζεηο, Ιζρπξά νμεηδσηηθά κέζα 
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10.6 Επικίνδςνα πποϊόνηα αποζύνθεζηρ 

Δπηθίλδπλα πξντόληα 
απνζύλζεζεο 
 

: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), νμείδηα 
ηνπ αδώηνπ (NOx), ππθλόο καύξνο θαπλόο. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

11.1 Πληποθοπίερ για ηιρ ηοξικολογικέρ επιπηώζειρ 

Ομεία ηνμηθόηεηα 

Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο: 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

:  LD50 Αξνπξαίνο:  > 5.840 mg/kg 
 

ηζνπξνπαλόιε 
 

:  LD50 Αξνπξαίνο:  5.045 mg/kg 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο: 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

:  LC50 Αξνπξαίνο: > 25,2 mg/l 
Αηκόζθαηξα δνθηκήο: αηκόο 
Υξόλνο έθζεζεο: 4 h 
 

ηζνπξνπαλόιε 
 

:  LC50 Αξνπξαίνο: 46,5 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 4 h 
 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθνο 
 

:  LC50 Αξνπξαίνο: 58750 ppm 
Αηκόζθαηξα δνθηκήο: αέξην 
Υξόλνο έθζεζεο: 4 h 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο: 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

:  LD50 Κνπλέιη:  > 2.000 mg/kg 
 

ηζνπξνπαλόιε 
 

:  LD50 Κνπλέιη:  12.800 mg/kg 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα (άιινη νδνί ιήςεο): 
 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 

Hydrocarbons, C6-C7, n- :  Δίδνο: Κνπλέιη 
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alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 

Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

:  Δίδνο: Κνπλέιη 
Καλέλαο εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 
 

ηζνπξνπαλόιε 
 

:  Δξεζίδεη ηα κάηηα. 
 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο 

Δπαηζζεηνπνίεζε: 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

:  Μέζνδνο Γνθηκαζίαο: Πείξακα Μεγηζηνπνίεζεο (GPMT) 
Δίδνο: Τδξόρνηξνο 
Απνηέιεζκα: Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο. 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 406 
 

Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vitro: 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

:  Σύπνο: Μεηαιιαμνγέλεζε (θπηηαξνγελεηηθή δνθηκαζία ζειαζηηθώλ in 
vitro) 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 476 
 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vivo: 
 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
Καξθηλνγέλεζε 

Παξαηεξήζεηο 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

: Καξθηλνγέλεζε: 
Σαμηλνκείηαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ζε βελδόιην <0,1% (Οδεγία 
(ΔΚ) 1272/2008, Παξάξηεκα VI, Μέξνο 3, εκείσζε Ρ) 
 
Μεηαιιαμηνγέλεζε: 
Σα πεηξάκαηα ζε βαθηήξηα θαη ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ ζειαζηηθώλ 
δελ έδεημαλ κεηαιιαθηηθή επίδξαζε., Σαμηλνκείηαη κε βάζε ην 
πεξηερόκελν ζε βελδόιην <0,1% (Οδεγία (ΔΚ) 1272/2008, 
Παξάξηεκα VI, Μέξνο 3, εκείσζε Ρ) 
 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

Hydrocarbons, C6-C7, n- : εκείσζε: Κακία ηνμηθόηεηα αλαπαξαγσγήο 
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alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

 

Σεξαηνγέλεζε 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
STOT-εθάπαμ έθζεζε 

Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 

ηζνπξνπαλόιε 
 

: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 

STOT-επαλεηιεκκέλε έθζεζε 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
Tνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο 

Σνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

: Η νπζία ή ην κείγκα είλαη γλσζηό όηη πξνθαιεί ηνμηθόηεηα από 
εηζξόθεζε ζηνλ άλζξσπν ή πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ λα πξνθαιεί 
ηνμηθόηεηα από εηζξόθεζε. 
 

Νεπξνινγηθέο δξάζεηο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
Δθηίκεζε Σνμηθόηεηαο 

Σνμηθνινγία, Μεηαβνιηζκόο, Καηαλνκή 
 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
Ομείεο επηπηώζεηο 
 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
 

: Σα ζπκπηώκαηα κεγάιεο έθζεζεο κπνξεί λα είλαη θεθαιόπνλνη, 
δάιε, θνύξαζε, λαπηία, εκεηόο. 
H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. 
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ΣΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

12.1 Τοξικόηηηα 

Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιξηδίδνπζα πέζηξνθα)): 11,4 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 96 h 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 203 
εκείσζε: Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία, ηα 
νπνία πξνέξρνληαη από παξόκνηεο νπζίεο. 
 

ηζνπξνπαλόιε 
 

: LC50 (Pimephales promelas (Υνληξνθέθαινο θππξίλνο)): 9.640 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 96 h 
 

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη άιια πδξόβηα καιάθηα 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 

: EC50 (Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο)): 3 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 48 h 
Μέζνδνο: OECD TG 202 
εκείσζε: Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία, ηα 
νπνία πξνέξρνληαη από παξόκνηεο νπζίεο. 
 

ηζνπξνπαλόιε : EC50 (Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο)): 13.299 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 48 h 
 

Σνμηθόηεηα ζηα θύθηα 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (πξάζηλα θύθηα)): 10 - 30 
mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 72 h 
Μέζνδνο: OECD TG 201 
 

  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (πξάζηλα θύθηα)): 10 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 72 h 
Μέζνδνο: OECD TG 201 
 

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη άιια πδξόβηα καιάθηα (Υξόληα ηνμηθόηεηα) 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

: NOEC: 0,17 mg/l  
Υξόλνο έθζεζεο: 21 d 
Δίδνο: Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο) 
Μέζνδνο: OECD TG 211 
 

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 
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Βηναπνδνκεζηκόηεηα 
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 
 

: Απνηέιεζκα: Απνηθνδνκείηαη βηνινγηθά εύθνια. 
Βηναπνηθνδόκεζε:  81 % 
Υξόλνο έθζεζεο: 28 d 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 301F 
 

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

Η νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνύληαη όηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεύζηκα θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή 
άθξσο αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα ηνπ 0,1% ή πςειόηεξα. 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Άιιεο νηθνινγηθέο ππνδείμεηο 
 

: Η εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππόλνκν, θνίηεο λεξνύ ή ζην έδαθνο 
πξέπεη λα απνθεπρζεί. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 13: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Τπνδείμεηο γηα ηε δηάζεζε θαη ηε 
ζπζθεπαζία 

: Γηάζεζε: 
ύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο λνκηθέο νδεγίεο. Σν πιηθό θαη ν 
πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα 
απόβιεηα.  
Ο θσδηθόο απνβιήηνπ πξέπεη λα θαζνξηζζεί από ηνλ ρξήζηε, κε 
βάζε ην ζθνπό ρξήζεσο ηνπ πξντόληνο. 
 

Οη αθόινπζνη θσδηθνί απνβιήησλ πξέπεη λα λνεζνύλ κόλν σο πξόηαζε: 
 
Κσδηθόο αξηζκόο απόβιεηνπ 
(EWC) 

: Κσδηθόο αξηζκόο απνβιήηνπ (κε ρξεζηκνπνηεκέλν πξντόλ):  
150110, ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα επηθηλδύλσλ νπζηώλ 
ή έρνπλ κνιπλζεί από απηέο 
 
Κσδηθόο αξηζκόο απνβιήηνπ (ρξεζηκνπνηεκέλν πξντόλ):  
150110, ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα επηθηλδύλσλ νπζηώλ 
ή έρνπλ κνιπλζεί από απηέο 

 
Γηάζεζε αθαζάξηζησλ 
ζπζθεπαζηώλ 

: Κσδηθόο αξηζκόο απνβιήηνπ (αθαζάξηζηε ζπζθεπαζία): 
150110, ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα επηθηλδύλσλ νπζηώλ 
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ή έρνπλ κνιπλζεί από απηέο 
 
εκείσζε: Σα άδεηα δνρεία πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλν 
κέξνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα αλαθύθισζε ή απόξξηςε. Με 
θαίεηε ηα άδεηα δνρεία ή ηα επεμεξγάδεζηε κε θιόγα θνπήο. Αδεηάζηε 
εληειώο ηηο θηάιεο ηνπ ζπξέη (καδί κε ην ππνθηλεηηθό αέξην) 
πζθεπαζίεο πνπ δελ έρνπλ αδεηάζεη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο 
απνηεινύλ εηδηθά απνξξίκκαηα. Απνξξίπηεηαη ζαλ κε 
ρξεζηκνπνηεκέλν πξνΐόλ.  

 

ΣΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ 

ADN : 1950 
ADR : 1950 
RID : 1950 
IMDG : 1950 
IATA : 1950 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 

ADN : ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΑ  
ADR : ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΑ  
RID : ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΑ  
IMDG : AEROSOLS  
  (low boiling point hydrogen treated naphtha) 
IATA : AEROSOLS, FLAMMABLE  

14.3 Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

ADN : 2  
ADR : 2  
RID : 2  
IMDG : 2.1  
IATA : 2.1  

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο 

ADN  
Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο : 5F 
Δηηθέηεο : 2.1 

ADR  
    
Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο : 5F 
Δηηθέηεο : 2.1 
Πεξηνξηζκέλε πνζόηεηα : 1,00 L 
Κώδηθαο πεξηνξηζκνύ γηα ηα 
ηνύλει 

: (D) 

RID  
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Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο : 5F 
Αξηζ. αλαγλώξηζεο θηλδύλνπ : 23 
Δηηθέηεο : 2.1 
Πεξηνξηζκέλε πνζόηεηα : 1,00 L 

IMDG  
Δηηθέηεο : 2.1 
EmS Αξηζκόο : F-D, S-U 

IATA  
Οδεγία ζπζθεπαζίαο (θνξηεγό 
αεξνπιάλν) 

: 203  

Οδεγία ζπζθεπαζίαο (επηβαηηθό 
αεξνπιάλν) 

: 203  

Δληνιή ζπζθεπαζίαο (LQ) : Y203  
Δηηθέηεο : 2.1 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

ADN  
ADN 

Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 
: 

 
όρη 

ADR 

Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ  
 
:  

 
λαη 

RID 

Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ  
 
:  

 
λαη 

IMDG 

Θαιάζζηνο ξύπνο  
 
:  

 
λαη 

IATA 

Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 
:  

 
όρη 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 

βιέπε θεθάιαην: 6, 7 θαη 8 

14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC 

Γελ ηζρύεη γηα ην πξντόλ όπσο δηαηίζεηαη. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 15: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 

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

: Οδεγία 1999/13/ΔΚ 
96,5 % 
Πεξηεθηηθόηεηα ζε VOC κεηά από αθαίξεζε ύδαηνο: 956 γξ/ιίη 
 

Seveso III: Οδεγία 2012/18/EE 
ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ 
κεγάισλ αηπρεκάησλ 
ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο 
νπζίεο . 

: Νέα έθδνζε:  Πνζόηεηα 1 Πνζόηεηα 2 

  ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΑ 5.000 t 50.000 t 
 
  Νέα έθδνζε:   
  ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
200 t 500 t 

 
  Νέα έθδνζε:   
  Πεηξειατθά πξντόληα: α) 

βελδίλε θαη λάθζα, β) 
θεξνδίλε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θαπζίκσλ αεξησζνπκέλσλ), 
γ) πεηξέιαην εζσηεξηθήο 
θαύζεο (ζπκπεξηιακ 
βαλνκέλσλ ηνπ θαπζίκνπ 
ληίδει, ηνπ πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο θαη ησλ κεηγκάησλ 
πεηξειαίσλ εζσηεξηθήο 
θαύζεο) 

2.500 t 25.000 t 

 
ύκθσλα κε θαλνληζκό ΔΚ αξηζ. 
648/2004 ζρεηηθά κε ηα 
απνξξππαληηθά 

:  >= 30 %: αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο 
 

 

Δζληθή λνκνζεζία 

Άιιεο νδεγίεο :  Πξνζέρεηε ην πεξηνξηζκό απαζρόιεζεο ζύκθσλα κε ην Νόκν πεξί 
εξγαζηαθήο πξνζηαζίαο λέσλ αλζξώπσλ (94/33/ΔΚ).  

 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
 

: Πξννξίδεηαη κόλν γηα βηνκεραληθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε. 
 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
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ΣΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3 

R11 Πνιύ εύθιεθην.  
R12 Δμαηξεηηθά εύθιεθην.  
R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα.  
R38 Δξεζίδεη ην δέξκα.  
R51/53 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο 

δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.  
R65 Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε 

θαηάπνζεο.  
R67 H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε.  

 
Πιήξεο θείκελν H-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3. 

H222 Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα.  
H225 Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα.  
H229 Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί λα δηαξξαγεί.  
H280 Πεξηέρεη αέξην ππό πίεζε; εάλ ζεξκαλζεί, κπνξεί λα εθξαγεί.  
H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο 

αλαπλεπζηηθέο νδνύο.  
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.  
H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.  
H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.  
H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.  

 
Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 
Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αληηζηνηρνύλ ζηε θαιύηεξε δπλαηή γλώζε θαη 
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Οη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο δίλνπλ ππνδείμεηο γηα ηνλ 
αζθαιή ρεηξηζκό, ρξήζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ή εμάιεηςε, θαη δελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο εγγύεζε ή σο πνηνηηθή πξνδηαγξαθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζρεηηθέο κόλν γηα ην 
νξηζκέλν πξντόλ θαη θαη πηζαλόλ λα κελ ηζρύνπλ γηα απηό ην πξντόλ όηαλ απηό ρξεζηκνπνείηαη ζε ζπλδπαζκό κε 
άιια πιηθά ή ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο αλ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. 
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