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Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
ΣΜΗΜΑ 1. ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο
1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο
Κσδηθφο:
Δπσλπκία

TOILET CLEAN PLUS

1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο
Δηδηθό πξντόλ γηα θαζαξηζκό, αξσκαηηζκό θαη δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο ηνπ WC
Πεξηγξαθή/ρξήζε

1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο
ΚΩΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟ
Δηαηξηθή κνξθή
Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο 64
Γηεχζπλζε
17342 Άγηνο Γεκήηξηνο(Αηηηθή)
Σνπνζεζία θαη θξάηνο
Διιάδα
Σει. +302102710197
Fax +302102710197
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ αξκνδίνπ
πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην δειηίν δεδνκέλσλ
αζθαιείαο.

1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο
Γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζε

info@sense-gr.com

+302107793777(θέληξν δειεηεξηάζεσλ)

ΣΜΗΜΑ 2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο.
2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο.
Σν παξαζθεχαζκα έρεη ηαμηλφκεζε θηλδχλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (CE) 1272/2008 (CLP) (θαη επφκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο). Σν
πξντφλ επηπιένλ αηηεί κηα θάξηα δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (CE) 1907/2006 θαη επφκελσλ κεηαηξνπψλ.
Δλδερφκελεο πξνζζεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη/ή ην πεξηβάιινλ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα 11 θαη 12 ηεο παξνχζαο
θάξηαο.
2.1.1 Καλνλίζκόο 1272/2008 (CLP) θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο.
Σαμηλφκεζε θαη ππφδεημε θηλδχλνπ:
Flam. Liq. 2
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1A
Aquatic Chronic 3

H225
H318
H315
H317
H412

2.1.2 Οδεγίεοε 67/548/CEE θαη 1999/45/CE θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο.
χκβνια θηλδχλνπ:
F-Xn
Φξάζεηο R:
11-22-38-41-43-52/53
Σν πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ θηλδχλνπ (R) θαη ησλ ππνδείμεσλ θηλδχλνπ (H) αλαγξάθεηαη ζηνλ ηνκέα 16 ηεο θάξηαο.
2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο.
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Δηηθέηεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (CE) 1272/2008 (CLP) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο.
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ:

Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο:

Κίλδπλν

Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο:
H225
H318
H315
H317
H412
EUH208

Τγξφ θαη αηκνί πνιχ εχθιεθηα.
Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο.
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε.
Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο.
Πεξηέρεη:
mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one& 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε.

Γειψζεηο πξνθπιάμεσλ:
P210
P233
P264
P280
P303+P361+P353
P310
Πεξηέρεη:

Μαθξηά απφ ζεξκφηεηα / ζπηλζήξεο / γπκλέο θιφγεο / ζεξκέο επηθάλεηεο. Μελ θαπλίδεηε.
Να δηαηεξείηαη ν πεξηέθηεο εξκεηηθά θιεηζηφο.
Πιχλεηε . . . ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκφ.
Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα / πξφζσπν.
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο φια ηα κνιπζκέλα ελδχκαηα. Ξεπιχλεηε
ην δέξκα κε λεξφ / ζην ληνπο.
Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα γηαηξφ.
Laureth eo>5
sles 70%
Amines, alkyldimethyl, N-oxides
Parfum, Limonene, Cinnamal, Eugenol, Coumarin

2.3. Άιινη θίλδπλνη.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

ΣΜΗΜΑ 3. ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά.
3.1. Οπζίεο.
Με ζρεηηθή πιεξνθνξία.
3.2. Μείγκαηα.
Πεξηέρεη:
Αλαγλώξηζε .

πγθ. %.

Καηεγνξηνπνίεζε

Καηεγνξηνπνίεζε 1272/2008
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67/548/CEE.

(CLP).

sles 70%
CAS. 68891-38-3

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315

10 - 50

CE. 500-234-8
INDEX. Αξ. Δγγξ. 01-2119488639-16-0005
Amines, alkyldimethyl, N-oxides
CAS. 308062-28-4

10 - 50

Xn R22, Xi R38, Xi R41, N R50

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic
Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411

1 - 10

R67, F R11, Xi R36

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

1 - 10

Xn R22, Xi R41, N R50

Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic
Acute 1 H400 M=1

1 - 10

Xn R21/22, Xi R38, Xi R43, N R51/53

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2
H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317,
Aquatic Chronic 2 H411

0,1 - 5

R10, R67

Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336

CE. 931-292-6
INDEX. Αξ. Δγγξ. 01-2119490061-47-0000
2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ
CAS. 67-63-0
CE. 200-661-7
INDEX. 603-117-00-0
Laureth eo>5
CAS. 68439-50-9
CE. INDEX. parfum
CAS. CE. INDEX. 1-ΜΔΘΟΞΤ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ
CAS. 107-98-2
CE. 203-539-1
INDEX. 603-064-00-3
εκείσζε: Απνθιεηζκφο αλψηεξεο ηηκήο πεδίνπ .
Σν πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ θηλδχλνπ (R) θαη ησλ ππνδείμεσλ θηλδχλνπ (H) αλαγξάθεηαη ζηνλ ηνκέα 16 ηεο θάξηαο.
T+ = Πνιχ Σνμηθφ(T+), T = Σνμηθφ(T), Xn = Δπηβιαβέο(Xn), C = Γηαβξσηηθφ(C), Xi = Δξεζηζηηθφ(Xi), O = Ομεηδσηηθφ(O), E = Δθξεθηηθφ(E), F+ =
Δμαηξεηηθά Δχθιεθην(F+), F = Πνιχ Δχθιεθην(F), N = Δπηθίλδπλν γηα ην Πεξηβάιινλ(N)

ΣΜΗΜΑ 4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ.
4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ.
ΜΑΣΗΑ: Βγάιηε ηνπο θαθνχο επαθήο. Ξεπιπζείηε άκεζα κε άθζνλν λεξφ γηα ηνπιάρηζηνλ 30/60 ιεπηά, αλνίγνληαο θαιά ηα βιέθαξα. Εεηήζηε άκεζα ηελ
ζπκβνπιή ελφο γηαηξνχ.
ΓΔΡΜΑ: Βγάιηε απφ πάλσ ζαο ηα κνιπζκέλα ξνχρα. Κάληε ακέζσο έλα ληνπο. Εεηήζηε άκεζα ηελ ζπκβνπιή ελφο γηαηξνχ.
ΚΑΣΑΠΟΖ: Γψζηε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πνζφηεηα λεξνχ. Εεηήζηε άκεζα ηελ ζπκβνπιή ελφο γηαηξνχ. Μελ πξνθαιείηε εκεηφ αλ δελ έρεηε ηελ
έγθξηζε ηνπ γηαηξνχ.
ΔΗΠΝΟΖ: Καιέζηε άκεζα έλα γηαηξφ. Μεηαθηλήζηε ην άηνκν ζε αλνηθηφ αέξα, καθξηά απφ ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο. Αλ ε αλαπλνή ζηακαηήζεη,
πξαγκαηνπνηήζηε ηερλεηή αλαπλνή. Λάβεηε θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο γηα ην δηαζψζηε.
4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο.
Γηα ζπκπηψκαηα θαη απνηειέζκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο εκπεξηερφκελεο νπζίεο, δείηε ην θεθ. 11.
4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο.
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Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

ΣΜΗΜΑ 5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο.
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα.
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ
Σα κέζα θαηάζβεζεο είλαη: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξφο, ρεκηθή ζθφλε. Γηα ηηο απψιεηεο θαη ηηο δηαξξνέο ηνπ πξντφληνο πνπ δελ θάεθαλ, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί εθηφμεπζε λέθνπο λεξνχ γηα ηελ δηαζπνξά ησλ εχθιεθησλ αηκψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
δηαξξνήο.
ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ
Μελ ρξεζηκνπνηείηε πίεζε λεξνχ. Σν λεξφ δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ςχμε δνρείσλ
πνπ εθηείζνληαη ζε θιφγεο γηα ηελ απνθπγή έθξεμεο.
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα.
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΦΧΣΗΑ
Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ππεξπίεζε ζηα δνρεία πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηελ θσηηά κε θίλδπλν έθξεμεο. Μελ αλαπλέεηε πξντφληα απφ ηελ θαχζε.
5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο.
ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Υξεζηκνπνηείζηε πίεζε λεξνχ γηα λα ςχμεηε ηα δνρεία θαη λα εκπνδίζεηε ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ δεκηνπξγία νπζηψλ πηζαλφλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία.
Φνξάηε πάληα πιήξε αληηππξηθφ εμνπιηζκφ. πιιέμηε ην λεξφ ηεο ππξφζβεζεο γηα λα κε ρπζεί ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. Απνξξίςηε ην κνιπζκέλν
λεξφ απφ ηελ ππξφζβεζε θαη ηα ππνιείκκαηα απφ ηε θσηηά ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Καλνληθφο ηκαηηζκφο γηα ηελ ππξφζβεζε, φπσο κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πεπηεζκέλνπ αέξα αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (EN 137), ππξαζθαιήο ζηνιή
(EN469), ππξαζθαιή γάληηα (EN 659) θαη κπφηεο γηα Ππξνζβέζηεο (HO A29 ή A30).

ΣΜΗΜΑ 6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο.
6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.
Κιείζηε ηε δηαξξνή αλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο.
Φνξέζηε θαηάιιεια ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 8 ηεο θάξηαο
δεδνκέλσλ αζθαιείαο ) ψζηε λα πξνβιεθζνχλ κνιχλζεηο ηνπ δέξκαηνο, ησλ καηηψλ θαη ηνπ αηνκηθνχ ηκαηηζκνχ. Απηέο νη ππνδείμεηο είλαη έγθπξεο είηε γηα
ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο είηε γηα ηηο παξεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο.
Σν πξντφλ λα κελ ρχλεηαη ζηνπο ππνλφκνπο, ζε επίγεηα θαη ππφγεηα χδαηα.
6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό.
Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ αλαξξφθεζε ηνπ πξντφληνο ζε θαηάιιειν δνρείν. Αμηνινγήζηε ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ δνρείνπ πξνο ρξήζε κε ην πξντφλ,
επηβεβαηψλνληαο ηελ παξάγξαθν 10. Αλαξξνθήζαηε ην ππφινηπν κε νπδέηεξν απνξξνθεηηθφ πιηθφ.
Βεβαησζείηε φηη ε πεξηνρή κε ηε δηαξξνή αεξίδεηαη θαιά. Δπηβεβαηψζηε ελδερφκελε αζπκβαηφηεηα ηνπ πιηθνχ ησλ δνρείσλ ζην ρσξίν 7. Αθαηάιιεια
πιηθά πξέπεη λα απνξξίπηνληαη φπσο πξνβιέπεηαη παξαθάησ ζην ζεκείν 13.
6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα.
Δλδερφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ απνηθνδφκεζε αλαγξάθνληαη ζηνπο ηνκείο 8 θαη 13.
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ΣΜΗΜΑ 7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε.
7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό.
Κξαηάηε ην καθξηά απφ ηε ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο θαη ειεχζεξεο θιφγεο, κελ θαπλίδεηε θαη κε ρξεζηκνπνηείηε ζπίξηα θαη αλαπηήξεο. Οη αηκνί κπνξεί λα
αλαθιερζνπλ κε έθξεμε, ζπλεπψο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε θξαηψληαο αλνηρηέο ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη εμαζθαιίδνληαο έλαλ
ρηαζηί αεξηζκφ. Υσξίο θαηάιιειν αεξηζκφ, νη αηκνί κπνξεί λα ζπζζσξεχνληαη ζηα ρακειά ζηξψκαηα ηνπ δαπέδνπ θαη λα αλαθιέγνληαη αθφκε θαη εμ
απνζηάζεσο, αλ ππξνδνηεζνχλ, κε θίλδπλν επηζηξνθήο ηεο θιφγαο. Απνθχγεηε ηε ζπζζψξεπζε ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίσλ. Κάλεηε ρξήζε γεησκέλεο
πξίδαο πξίδα ζηελ πεξίπησζε ζπζθεπαζηψλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία δηάρπζεο θαη θνξέζηε πάληα αληηζηαηηθά ππνδήκαηα. Ζ έληνλε
αλάδεπζε θαη ε καδηθή ξνή ηνπ πγξνχ ζηηο ζσιελψζεηο θαη ζπζθεπέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζρεκαηηζκφ θαη ζπζζψξεπζε ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίσλ.
Γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο θαη έθξεμεο κε ρξεζηκνπνηείηε πνηέ πεπηεζκέλν αέξα ζηε δηαθίλεζε. Αλνίμηε ηα δνρεία πξνζεθηηθά δηφηη κπνξεί
λα είλαη ππφ πίεζε. Μελ ηξψηε, κελ πίλεηε θαη κελ θαπλίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο κεραλήο. Απνθχγεηε ηελ δηάρπζε ηνπ πξντφληνο ζην
πεξηβάιινλ.
7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ.
Γηαηεξείηε κφλν ζην αξρηθφ δνρείν. Γηαηεξείηε ηα δνρεία θιεηζηά, ζε ρψξν θαιά αεξηδφκελν, καθξηά απφ ηηο άκεζεο ειηαθέο αθηίλεο. Γηαηεξείηε καθξηά
απφ ηε ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο θαη ειεχζεξεο θιφγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Γηαηεξήζηε ηα δνρεία καθξηά απφ ελδερνκέλσο αζχκβαηα πιηθά,
επηβεβαηψλνληαο ηελ παξάγξαθν 10.
7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

ΣΜΗΜΑ 8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία.
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ.
Αλαθνξέο Καλνληζκνχο:

Διιάδα
Κχπξνο

OEL EU
TLV-ACGIH

ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ. ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΔΤΥΟ
ΠΡΧΣΟ Αξ. Φχιινπ 19 - 9 Φεβξνπαξίνπ 2012.
Οη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Υεκηθνί Παξάγνληεο) Καλνληζκνί
ηνπ 2001 (Κ.Γ.Π. 268/2001); (Κ.Γ.Π. 55/2004); (Κ.Γ.Π. 295/2007); Κ.Γ.Π.
70/2012)
Οδεγία 2009/161/EΈ; Οδεγία 2006/15/EK; Οδεγία 2004/37/EK; Οδεγία
2000/39/EK.
ACGIH 2012

Amines, alkyldimethyl, N-oxides
Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC.
Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ
Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ

0,0335
0,00335

mg/L
mg/L

Τγεία
Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL

Σξφπνο Έθζεζεο

Απνηειέζκαηα
ζηνπο
θαηαλαισηέο.
Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη
ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη
ζπζηεκ

Απνηειέζκαη
α ζηνπο
εξγαδφκελνπο
Έληνλνη
ηνπηθνί

Δπηδεξκηθφ.

2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ
Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ.
Σχηηoο

TLV

Κpάηoο

GR

TWA/8h

STEL/15min

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

980

400

1225

500

Έληνλνη
ζπζηεκ

Υξφληνη
ηνπηθνί
VND

Υξφληνη
ζπζηεκ
11 mg/kg/d
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TLV-ACGIH

492

200

983

400

1-ΜΔΘΟΞΤ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ
Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ.
Σχηηoο

Κpάηoο

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

OEL

EU

375

100

568

150

TLV

GR

360

100

1080

300

TLV

CY

375

100

538

150

369

100

553

150

TLV-ACGIH

TWA/8h

STEL/15min

ΓΔΡΜΑ

ΓΔΡΜΑ

Τπνκλεκα:

(C) = CEILING ; ΔΗΠΝ = Δηζπλεχζηκν θιάζκα ; ΑΝΑΠ = Αλαπλεχζηκν θιάζκα ; ΘΧΡΑΚ = Θσξαθηθφ θιάζκα.
VND = αλαγλσξηδφκελνο θίλδπλνο αιιά κε δηαζεζηκφηεηα DNEL/PNEC
θίλδπλνο.

;

NEA = θακία πξνβιεπφκελε έθζεζε

;

NPI = θαλέλαο αλαγλσξηζκέλνο

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο.
Καζψο ε ρξήζε επαξθνχο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, βεβαησζείηε φηη ν ρψξνο
εξγαζίαο αεξίδεηαη απνηειεζκαηηθά.
Γηα ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο δεηήζηε ελδερφκελα ηελ ζπκβνπιή ησλ πξνκεζεπηψλ ρεκηθψλ νπζηψλ.
Σα ζπζηήκαηα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ ζήκαλζε CE πνπ πηζηνπνηεί ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο ελ ιφγσ θαλνληζκνχο.
Πξνβιέςαηε ηελ ρξήζε ληνπο έθηαθηεο αλάγθεο κε ιεθάλε πιχζεο πξνζψπνπ καηηψλ.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΔΡΗΧΝ
Πξνζηαηεχζηε ηα ρέξηα κε γάληηα εξγαζίαο θαηεγνξίαο III (αλαθ. θαλνληζκφο EN 374).
Σα παξαθάησ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ επηιέγεηε γάληηα εξγαζίαο: ζπκβαηφηεηα, ππνβάζκηζεο, ρξφλνο ζξαχζεο θαη δηείζδπζεο.
ε πεξίπησζε παξαζθεπαζκάησλ ε αληίζηαζε γαληηψλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ αληνρή ηνπο πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. Σν φξην ησλ γαληηψλ
εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα έθζεζή ηνπο.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ
Υξεζηκνπνηήζηε ξνχρα εξγαζίαο κε καθξχ καλίθη θαη θάιηζεο αζθαιείαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε θαηεγνξίαο II (αλαθ. Κνηλνηηθήο νδεγίαο 89/686/CEE
θαη θαλνληζκνχ EN ISO 20344). Πιπζείηε κε λεξφ θαη ζαπνχλη κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ηκαηηζκνχ.
Δμεηάζηε ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο αληηζηαηηθψλ ελδπκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο παξνπζηάδεη θίλδπλν έθξεμεο.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΣΗΧΝ
Πξνηείλεηαη ε ρξήζε πξνζσπίδαο ή θνπθνχιαο ή πξνζηαηεπηηθή πξνζσπίδα ζπλδπαζκέλε κε εξκεηηθά γπαιηά (αλαθ. θαλνληζκφο EN 166).
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ηηκήο θαησθιίνπ (πρ. TLV-TWA) ηεο νπζίαο ή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νπζηψλ ηνπ πξντφληνο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε κηαο
κάζθαο κε θίιηξν ηχπνπ AX ηνπ νπνίνπ ην φξην ρξήζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (αλαθ. θαλνληζκφο EN 14387). ηελ πεξίπησζε πνπ
πθίζηαληαη αέξηα ή αηκνί δηαθνξεηηθήο θχζεο θαη/ή αέξηα κε ζσκαηίδηα (αεξνιχκαηα, θαπλνί, λέθε, θιπ.) ζα πξέπεη λα πξνβιεζνχλ θίιηξα
ζπλδπαζκέλνπ ηχπνπ.
Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ είλαη αλαγθαία ζε πεξίπησζε πνπ ηα πηνζεηνχκελα ηερληθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δελ
επαξθνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηηο αλαθνξηθέο ηηκέο θαησθιίνπ. Ζ πξνζηαζία ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηηο κάζθεο είλαη ζε
θάζε πεξίπησζε πεξηνξηζκέλε.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ελ ιφγσ νπζία είλαη άνζκε ή ην νζθξεηηθφ φξην είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζρεηηθφ TLV-TWA θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο
αλάγθεο, θνξέζηε κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πεπηεζκέλνπ αέξα (αλαθ. θαλνληζκνχ EN 137) ή κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή εμσηεξηθνχ αεξηζκνχ (αλαθ.
θαλνληζκνχ EN 138). Γηα ηελ ζσζηή επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, αλαηξέμηε ζηνλ θαλνληζκφ EN 529.
ΈΛΔΓΥΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΉ ΈΚΘΔΖ.
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Οη εθπνκπέο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπψλ αεξηζκνχ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ησλ
θαλνληζκψλ επί ησλ ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σα ππνιείκκαηα πξντφληνο δελ ζα πξέπεη λα απνβάιινληαη ρσξίο έιεγρν ζηα λεξά εθθέλσζεο ή ζηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο.

ΣΜΗΜΑ 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο.
9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο.
Φπζηθή θαηάζηαζε
Υξψκα
Οζκή
ξην νζκήο·.
pH.
εκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεσο.
Αξρηθφ ζεκείν δέζεο.
Πεξηνρή δέζεσο.
εκείν αλάθιεμεο·.
Σαρχηεηα εμάηκηζεο
Αλαθιεμηκφηεηα (ζηεξεφ, αέξην)
Υακειφηεξε αλαθιεμηκφηεηα.
Αλψηεξε αλαθιεμηκφηεηα.
Υακειφηεξε φξηα εθξεθηηθφηεηαο.
Αλψηεξε φξηα εθξεθηηθφηεηαο.
Πίεζε αηκψλ·.
Ππθλφηεηα αηκψλ·
ρεηηθή ππθλφηεηα.
Γηαιπηφηεηα
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλφιε/λεξφ
Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο.
Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο.
Ημψδεο·
Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο·
Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο

πγξφ
κπιε
ραξαθηεξηζηηθφ
Με δηαζέζηκν.
5-7
Με δηαζέζηκν.
> 35 °C.
Με δηαζέζηκν.
< 23 °C.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

ΣΜΗΜΑ 10. ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα.
10.1. Γξαζηηθόηεηα.
Γελ ππάξρνπλ ηδαίηεξνη θίλδπλνη αληίδξαζεο κε άιιεο νπζίεο ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο.
ΠΡΟΠΤΛΔΝΓΛΤΚΟΛΖ: είλαη πγξνζθνπηθφ, ζηαζεξφ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο έρεη ηελ ηάζε νμείδσζεο θαη παξαγσγήο
πξνπηνληθήο αιδευδεο, γαιαθηηθνχ θαη νμηθνχ νμένο. .
1-ΜΔΘΟΞΤ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΖ: απνξξνθά θαη ιηψλεη ζην λεξφ θαη ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο , ιηψλεη δηάθνξεο πιαζηηθέο χιεο. Δίλαη ζηαζεξή αιιά κ εηνλ
αέξα κπνξεί λα δψζεη αξγά εθξεθηηθά ππεξνμείδηα.
10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα.
Σν πξνηφλ είλαη ζηαζεξφ ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο.
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ.
Οη αηκνί κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθξεθηηθά κείγκαηα κε ηνλ αέξα.
ΠΡΟΠΤΛΔΝΓΛΤΚΟΛΖ: κπνξεί λα αληηδξάζεη επηθίλδπλα κε: ρισξηθά νμέα, φμηλνπο αλπδξίηεο, νμεηδσηηθά αληηδξαζηήξηα.
1-ΜΔΘΟΞΤ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΖ: κπνξεί λα αληηδξάζεη επηθίλδπλα κε ηζρπξά νμεηδσηηθά αληηδξαζηήξηα θαη ηζρπξά νμέα.
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10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ.
Απνθχγεηε ηελ ππεξζέξκαλζε. Απνθχγεηε ηε ζπζζψξεπζε ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίσλ. Απνθχγεηε νπνηαδήπνηε πεγή έλαπζεο.
1-ΜΔΘΟΞΤ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΖ: απνθχγεηε ηελ έθζεζε ζηνλ αέξα .
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά.
1-ΜΔΘΟΞΤ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΖ: νμεηδσηηθέο νπζίεο, ηζρπξά νμέα θαη αιθαιηθά κέηαιια.
10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο.
Με ζεξκηθή απνζχλζεζε ή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα ειεπζεξσζνχλ αηκνί δπλεηηθά βιαβεξνί ζηελ πγεία.
ΠΡΟΠΤΛΔΝΓΛΤΚΟΛΖ: νμείδηα ηνπ άλζξαθα.

ΣΜΗΜΑ 11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο.
11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο.
Καηά ηελ έιιεηςε ηνμηθνινγηθψλ πεηξακάησλ ζην ίδην ην πξντφλ, νη ελδερφκελνη θίλδπλνη ηνπ πξντφληνο γηα ηελ πγεία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ησλ
ηδηνηήησλ ησλ εκπεξηερνκέλσλ νπζηψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα απφ ηνλ θαλνληζκφ αλαθνξάο γηα ηελ θαηάηαμε.Γη` απηφ ιάβεηε ππφςε
ζαο ηελ ζπγθέληξσζε θάζε κηαο επηθίλδπλεο νπζίαο πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ.3, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηνμηθνινγηθψλ απνηειεζκάησλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ πξντφληνο.
Σν πξνηφλ πξνθαιεί ζνβαξέο νθζαικηθέο βιάβεο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηπθιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδνχο, βιάβε ζηελ ίξηδα, κε αληηζηξεπηφ ρξσκαηηζκφ
ηνπ νθζαικνχ.
Βιαβεξέο επηπηψζεηο: ζε επαθή κε ην δέξκα πξνθαιεί εξεζηζκφ, νίδεκα, μεξφηεηα θαη πιεγέο. Ζ εηζπλνή ησλ αηκψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κέηξηα
ελφριεζε ηεο άλσ αλαπλεπζηηθήο νδνχ. Ζ απνξξφθεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αίζζεκα θαχζεο, λαπηία θαη εκεηφ.
Ζ επαθή ηνπ πξνηφληνο κε ην δέξκα πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε (δεξκαηίηηδα εμ επαθήο). Ζ δεξκαηίηηδα πξνέξρεηαη κεηά απφ θιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο
πνπ μεθηλάεη ζηηο δεξκαηηθεο πεξηνρεο πνπ εξρνληαη ζε ζπλερε επαθή κε ηνλ παξαγνληα επαηζζεηνπνηεζεο. Οη δεξκαηηθέο παζήζεηο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ εξπζήκαηα, νηδήκαηα, βιαηίδεο, θιχθηαηλεο, εμαλζήκαηα, θνιίδεο, ξσγκέο θαη θηαλφκελα εθίδξσζεο πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο
θάζεηο ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ πξνζβιήζεθαλ. ηελ νμεία θάζε ππεξηζρχνπλ ην νίδεκα, ην εξχζεκα θαη ε εθίδξσζε, ζηηο ρξνληέο θάζεηο
ππεξηζρχνπλ θνιίδεο, μεξφηεηα, ξσγκέο θαη παρπλζε ηνπ δέξκαηνο.

1-ΜΔΘΟΞΤ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΖ: θαη ην αληίζηνηρν νμηθφ: ε θχξηα νδφο εηζφδνπ είλαη ε δεξκαηηθή, ελψ ε αλαπλεπζηηθή είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή, δεδνκέλεο
ηεο ρακειήο ηάζεο αηκψλ ηνπ πξνηφληνο. Πάλσ απφ 100 ppm έρνπκε εξεζηζκφ ησλ νθζαικηθψλ βιελλνγφλσλ, ηεο κχηεο θαη ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα. Σν
πξνηεηλφκελν φξην έθζεζεο είλαη 100 ppm γηα ηηο 8 ψξεο. ε 1000 ppm παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ζηελ ηζνξξνπία θαη ζνβαξφο εξεζηζκφο ζηα κάηηα. Οη
θιηληθέο θαη βηνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ έγηλαλ ζε εζεινληέο εθηεζεηκέλνπο δελ δηαπίζησζαλ αλσκαιίεο. Σν νμηθφ παξάγεη κεγαιχηεξν εξεζηζκφ δεξκαηηθά
θαη νθζαικηθά κε άκεζε επαθή. .

laureth eo>5
LD50 (ηνκαηηθή). > 1000 mg/kg rat
sles 70%
LD50 (ηνκαηηθή). > 2000 mg/kg rat
Amines, alkyldimethyl, N-oxides
LD50 (Γεξκαηηθή). 1064 mg/kg rat
ΠΡΟΠΤΛΔΝΓΛΤΚΟΛΖ
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LD50 (ηνκαηηθή). 20800 mg/kg Rat
LD50 (Γεξκαηηθή). 20800 mg/kg Rat
1-ΜΔΘΟΞΤ-2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΖ
LD50 (ηνκαηηθή). 5300 mg/kg Rat
LD50 (Γεξκαηηθή). 13000 mg/kg Rabbit
LC50 (Δηζπλνή). 54,6 mg/l/4h Rat
2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΖ
LD50 (ηνκαηηθή). 4710 mg/kg Rat
LD50 (Γεξκαηηθή). 12800 mg/kg Rat
LC50 (Δηζπλνή). 72,6 mg/l/4h Rat

ΣΜΗΜΑ 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο.
Σν πξνηφλ κπνξεί λα ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ θαη παξνπζηάδεη βιαπηηθφηεηα γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο θαη λα πξνθαιέζεη ζε
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ην πδξφβην πεξηβάιινλ.
12.1. Σνμηθόηεηα.
laureth eo>5
LC50 - Φάξηα.
< 1 mg/l/96h
sles 70%
LC50 - Φάξηα.
7,1 mg/l/96h Brachydanio rerio
EC50 - Οζηξαθφδεξκα.
7,7 mg/l/48h Daphnia
Amines, alkyldimethyl, N-oxides
LC50 - Φάξηα.
2,67 mg/l/96h
EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά.
3,1 mg/l/72h
NOEC Υξφλην Φχθηα / Τδξφβηα θπηά.
0,067 mg/l
12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ.
Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην πξντφλ δελ εκπεξηέρεη νπζίεο PBT ή vPvB ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 0,1%.
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
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ΣΜΗΜΑ 13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε.
13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Δπαλαρξεζηκνπνηήζηε φηαλ είλαη δπλαηφλ. Τπφινηπα πξντφληνο πξέπεη λα ζεσξνχληαη επηθίλδπλα απφβιεηα. Σν επίπεδν θηλδχλνπ ησλ απνβιήησλ ηνπ
πξντφληνο ζα εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Ζ απφξξηςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εγθεθξηκέλν θνξέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο.
Απνθχγεηε απνιχησο λα ξίπηεηε ην πξνηφλ ζην έδαθνο, ζε απνρεηεχζεηο ή ζε ξπάθηα.
Ζ κεηαθνξά απνβιήησλ κπνξεί λα εκπίπηεη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ADR.
ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΤΚΔΤΑΗΑ
Αθαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθηψληαη ή λα απνξξίπηνληαη ζχκθσλα κε ην εζληθνχο θαλφλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.

ΣΜΗΜΑ 14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά.
Ζ κεηαθνξά πξέπεη λα δηελεξγεζεί κε εμνπζηνδνηεκέλα νρήκαηα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ηζρχνπζαο έθδνζεο ηεο
ζπκθσλίαο A.D.R. θαη ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ.Ζ κεηαθνξά πξέπεη λα δηελεξγεζεί ζηηο αξρηθέο ζπζθεπαζίεο θαη, νπσζδήπνηε, ζε ζπζθεπαζίεο
πνπ απνηεινχληαη απφ πιηθά απξφζβιεηα απφ ην πεξηερφκελν θαη κε ηθαλά λα παξάγνπλ κε απηφ επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο. Οη αξκφδηνη γηα ηε θφξησζε
θαη ηελ εθθφξησζε ηνπ επηθίλδπλνπ εκπνξεχκαηνο πξέπεη λα έρνπλ κηα θαηάιιειε θαηάξηηζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελππάξρνπλ ζην πιηθφ θαη γηα ηηο
ελδερφκελεο δηαδηθαζίεο ζηελ πεξίπησζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
Οδηθή ή ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά:
Καηεγνξία ADR/RID:

3

Packing group:

II

Δηηθέηα:

3

Nr. Kemler:

33

Limited Quantity.

1L

Κσδηθφο πεξηνξηζκνχ ζηε ζήξαγγα.

(D/E)

Σερληθή νλνκαζία:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PROPAN-2-OL; PERFUME AR 236821
BUBBLE)
640D

Δηδηθή δηάηαμε:
Θαιάζζηα κεηαθνξά:
Καηεγνξία ΗΜΟ:

3

UN:

UN:

1993

1993

Packing group:

II

Label:

3

EMS:

F-E ,

Marine pollutant.

NO

Proper shipping name:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PROPAN-2-OL; PERFUME AR 236821
BUBBLE)

Αέξηα κεηαθνξά:
IATA:

3

Packing group:

II

Label:

3

S-E

UN:

1993

Μέγηζηε πνζφηεηα:

60 L

Cargo:
Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο:
Pass.:

364
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Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο:

353

Μέγηζηε πνζφηεηα:

Δηδηθέο νδεγίεο:

A3

Proper shipping name:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (PROPAN-2-OL; PERFUME AR 236821
BUBBLE)

5L

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.
Καηεγνξία Seveso.

7b

Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κ εην πξντφλ ή άιιεο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζχκθσλ ακ εην πλεκκέλν XVII ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1907/2006.
Πξντφλ .
εκείν.

3 - 40

Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ Candidate List (AΡ. 59 REACH).
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε εμνπζηνδφηεζε (πλεκκέλν XIV REACH).
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο εμαγσγήο Γηαη. (CE) 649/2012:
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ χκβαζε ηνπ Ρφηεξληακ:
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ χκβαζε ηεο ηνθρφικεο:
Κακία.
Τγηεηλνκηθνί έιεγρνη .
Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε απηφλ ηνλ ρεκηθφ παξάγνληα, δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ππφ πγεηνλνκηθή επηηήξεζε κε ηνλ φξν φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη κφλν κέηξηνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φηη
ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νδεγία 98/24/CE.

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο.
Γελ αμηνινγήζεθε κηα αμηνιφγεζε ρεκηθήο αζθαιείαο γηα ην κείγκα θαη ηηο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη.

ΣΜΗΜΑ 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο.
Κείκελν ππνδείμεσλ θηλδχλνπ (Ζ) πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 2-3 ηεο θάξηαο:
Flam. Liq. 2

Δχθιεθην πγξφ, kαηεγνξία 2
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Flam. Liq. 3

Δχθιεθην πγξφ, kαηεγνξία 3

Acute Tox. 4

Ομένο θηλδχλνπ, kαηεγνξία 4

Asp. Tox. 1

Κίλδπλνο απφ αλαξξφθεζε, kαηεγνξία 1

Eye Dam. 1

νβαξή νθζαικηθή βιάβε, kαηεγνξία 1

Eye Irrit. 2

Oθζαικηθή εξεζηζκφο, kαηεγνξία 1

Skin Irrit. 2

Eξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 2

Skin Sens. 1A

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 1A

STOT SE 3

Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο χζηεξα απφ κία εθάπαμ έθζεζε, kαηεγνξία 3

Aquatic Acute 1

Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, νμένο θηλδχλνπ, kαηεγνξία 1

Aquatic Chronic 2

Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 2

Aquatic Chronic 3

Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 3

H225

Τγξφ θαη αηκνί πνιχ εχθιεθηα.

H226

Τγξφ θαη αηκνί εχθιεθηα.

H302

Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.

H304
H318

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο
αλαπλεπζηηθέο νδνχο.
Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.

H319

Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ.

H315

Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο.

H317

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε.

H336

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.

H400

Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο.

H411

Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο.

H412

Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο.

Κείκελν ησλ θξάζεσλ θηλδχλνπ (R) πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 2-3 ηεο θάξηαο:
R10

ΔΌΦΛΔΚΣΟ.

R11

ΠΟΛΌ ΔΌΦΛΔΚΣΟ.

R21/22

ΔΠΗΒΛΑΒΈ Δ ΔΠΑΦΉΜΔ ΣΟ ΓΈΡΜΑ ΚΑΗ Δ ΠΔΡΊΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΔΧ.

R22

ΔΠΗΒΛΑΒΈ Δ ΠΔΡΊΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΔΧ.

R36

ΔΡΔΘΊΕΔΗ ΣΑ ΜΆΣΗΑ.

R38

ΔΡΔΘΊΕΔΗ ΣΟ ΓΈΡΜΑ.

R41

ΚΊΝΓΤΝΟ ΟΒΑΡΝ ΟΦΘΑΛΜΗΚΝ ΒΛΑΒΝ.

R43

ΜΠΟΡΔΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΔΗ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΊΖΖ Δ ΔΠΑΦΉΜΔ ΣΟ ΓΈΡΜΑ.

R50

ΠΟΛΌ ΣΟΞΗΚ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΓΡΒΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΌ.

R51/53

ΣΟΞΗΚ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΓΡΒΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΌ, ΜΠΟΡΔΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΔΗ
ΜΑΚΡΟΥΡΝΗΔ ΓΤΜΔΝΔΊ ΔΠΗΠΣΔΗ ΣΟ ΤΓΆΣΗΝΟ ΠΔΡΗΒΆΛΛΟΝ.
ΔΠΗΒΛΑΒΈ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΓΡΒΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΌ, ΜΠΟΡΔΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΔΗ
ΜΑΚΡΟΥΡΝΗΔ ΓΤΜΔΝΔΊ ΔΠΗΠΣΔΗ ΣΟ ΤΓΆΣΗΝΟ ΠΔΡΗΒΆΛΛΟΝ.
H ΔΗΠΝΟΉΑΣΜΝ ΜΠΟΡΔΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΔΗ ΤΠΝΖΛΊΑ ΚΑΗ ΕΆΛΖ.

R52/53
R67

ΤΠΟΜΝΖΜΑ:
- ADR: Δπξσπατθφο θαλνληζκφο γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
- CAS NUMBER: Αξηζκφο ηνπ Chemical Abstract Service
- CE50: πγθέληξσζε πνπ ρνξεγεί απνηέιεζκα ζην 50% ηνπ ππνθείκελνπ πιεζπζκνχ ζην test
- CE NUMBER: Αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ζε ESIS (Δπξσπατθφ αξρείν ησλ ππαξρφλησλ νπζηψλ)
- CLP: Καλνληζκφο CE 1272/2008
- DNEL: Παξαγφκελν επίπεδν ρσξίο απνηέιεζκα
- EmS: Γειηίν Έθηαθηεο αλάγθεο
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- GHS: Γεληθφ ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη εηηθεηνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ
- IATA DGR: Καλνληζκφο γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ πξντφλησλ ηεο Γηεζλνχο έλσζεο ελαέξηαο κεηαθνξάο
- IC50: πγθέληξσζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ ππνθείκελνπ ζην ηεζη πιεζπζκνχ
- IMDG: Γηεζλήο ζαιάζζηνο θσδηθφο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
- IMO: International Maritime Organization[Γηεζλήο Θαιάζζηα Οξγάλσζε]
- INDEX NUMBER: Αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ πλεκκέλνπ VI ηνπ CLP
- LC50: Θαλαηεθφξα ζπγθέληξσζε 50%
- LD50: Θαλαηεθφξα δφζε 50%
- OEL: Δπίπεδν ηεο έθζεζεο θηλεηηθφηεηαο
- PBT: πλερήο, βηνζπζζσξεπηηθφο θαη ηνμηθφο ζχκθσλα κε ην REACH
- PEC: Πξνβιεπφκελε πεξηβαιινληηθή ζπγθέληξσζε
- PEL: Πξνβιεπφκελν επίπεδν έθζεζεο
- PNEC: Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο
- REACH: Καλνληζκφο CE 1907/2006
- RID: Καλνληζκφο γηα ηελ δηεζλή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζην ηξέλν
- TLV: Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ
- ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΟΡΗΟΤ TLV: πγθέληξσζε πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ εξγαζηαθή έθζεζε.
- TWA STEL: ξην ζχληνκεο έθζεζεο
- TWA: Μέζε νξηαθή έθζεζε
- VOC: Πηεηηθή νξγαληθή έλσζε
- vPvB: Δμαθνινπζεηηθφ θαη βηνζπζζσξεπηηθφ ζχκθσλα κε ην REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).
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εκείσζε γηα ην ρξήζηε:
νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θαξηέια απηή βαζίδνληαη ζηηο γλψζεηο πνπ καο ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο. Ο
ρξήζηεο πξέπεη λα βεβαησζεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπζγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πξνηφληνο.
Σν έγγξαθν απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εγγχεζε θακηάο ηδηφηεηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπ πξνηφληνο.
Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ πξνηφληνο δελ γίλεηαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρφ καο, ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη κε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε ηνπο λφκνπο θαη
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Απνπνηνχκαζηε θάζε επζχλεο γηα αλνξζφδνμεο ρξήζεηο.
Υνξεγήζηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ρεηξηζκνχ ρεκηθψλ πξντφλησλ.
Μεηαηξνπέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλαζεψξεζε:
Δπηθέξζεθαλ κεηαηξνπέο ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
02 / 03 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16.

