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1.1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο 
         Δκπνξηθή νλνκαζία: AQUATAIN AMFTM 
 

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

Πξνζδηνξηδόκελεο Υξήζεηο:  Δηνηκόρξεζην πγξό πξντόλ γηα ηνλ νηθνινγηθό έιεγρν λπκθώλ 
                                                           θνπλνππηώλ 
           

1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖ 
BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 – Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) Italy  
Σει. (+39) 0543.754430  Fax (+39) 0543.754162 
Δκπεηξνγλώκνλαο ηερληθόο πνπ έρεη ζπληάμεη ην δειηίν: bleuline@bleuline.it 
 
ΔΗΑΓΧΓΔΑ/ΓΗΑΝΟΜΔΑ 
ΠΡΟΣΔΚΣΑ Α.Δ. 
Αγίνπ Παύινπ 39, 121 32 ΠΔΡΗΣΔΡΗ 
ΣΖΛ. 2108542220, ΦΑΞ 2108542253, info@protecta-health.gr 
 

1.4. Σειέθωλν Δπείγνπζαο Αλάγθεο  
          210 7793777 (Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ) 
 
 

2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 
Σν πξντόλ δελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν κείγκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ 
(ΔΚ) 1272/2008 (CLP) (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί). ε θάζε πεξίπησζε, θαζώο ην πξντόλ 
πεξηέρεη επηθίλδπλεο νπζίεο,  απαηηείηαη έλα ΓΓΑ πνπ λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θαλνληζκνύ (ΔΚ) 1907/2006, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. Κάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 
ηελ πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ παξέρεηαη ζηηο ελόηεηεο 11 θαη 12 ηνπ παξόληνο ΓΓΑ. 
 

2.1. ηνηρεία επηζήκαλζεο: ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 [CLP] 
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: Καλέλα 
Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο: Κακία 
 

2.1. ηνηρεία εηηθέηαο 
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο: Κακία 
Γειώζεηο πξνθπιάμεωλ:  
P101 Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ή ηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο. 
P102 Μαθξηά από παηδηά. 
 

2.3  Λνηπνί θίλδπλνη 
Με δηαζέζηκα ζηνηρεία 
 
 

3.1  Οπζίεο 
Με ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

1 - Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 

3 - ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

 

 

 

 

2 - Πξνζδηνξηζκόο Δπηθηλδπλόηεηαο 
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3.2. Μείγκαηα 
       Πεξηγξαθή Μίγκαηνο 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σν πιήξεο θείκελν ησλ δειώζεσλ επηθηλδπλόηεηαο (H) παξέρεηαη ζηελ ελόηεηα 16 ηνπ ΓΓΑ. 
 
 

4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο: ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ή αλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, δεηήζηε 
ηαηξηθή θξνληίδα δείρλνληαο ηελ εηηθέηα ε απηό ην ΓΓΑ. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, νη πξώηεο 
βνήζεηεο πξέπεη λα δίλνληαη από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό έηζη ώζηε λα απνθεύγνληαη 
πεξεηαίξσ επηπινθέο ή δεκηά ζηνλ αζζελή. 
ε πεξίπηωζε επαθήο κε ηα κάηηα: Αθαηξέζηε ηπρόλ θαθνύο επαθήο. Ξεπιύλεηε ακέζσο κε 
άθζνλν λεξό, θαηά πξνηίκεζε ηξερνύκελν, θξαηώληαο ηα βιέθαξα αλνηθηά γηα 10'. Καηόπηλ 
πξνζηαηέςηε ηα κάηηα κε ζηεγλή απνζηεηξσκέλε γάδα ή έλα θαζαξό ζηεγλό καληήιη.  
ΕΖΣΔΗΣΔ ΗΑΣΡΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ. Με ρξεζηκνπνηείηε θνιιύξηα ή αινηθέο θαλελόο είδνπο πξηλ από 
ηελ επίζθεςε/ζπκβνπιή νθζαικηάηξνπ. 
ε πεξίπηωζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα ξνύρα πνπ έρνπλ έξζεη ζε 
επαθή κε ην ζθεύαζκα. Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο πνπ έρνπλ 
έξζεη ζε επαθή κε ην πξντόλ. 
ε πεξίπηωζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ην άηνκν ζε εμσηεξηθό ρώξν θαη αθήζηε ην λα 
μεθνπξαζηεί. Αλ ην πξόβιεκα επηκέλεη, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
ε πεξίπηωζε θαηάπνζεο: Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή επηδεηθλύνληαο ην παξόλ ΓΓΑ. 
Μελ πξνθαιείηε εκεηό, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο αλαξξόθεζεο κέζσ ησλ 
αεξαγσγώλ. 

 

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο 
Γηα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο πνπ νθείινληαη ζηηο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη, δείηε ζηελ 
ελόηεηα 11. 

 

4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο & απαηηνύκελεο εηδηθήο ζεξαπείαο 
πκπησκαηηθή ζεξαπεία θαη έιεγρνο ησλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

 

5.1. Μέζα ππξόζβεζεο 
Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: Ξεξά ζθόλε, CO2, πδαηηθό εθλέθσκα, αθξόο. 
Ακατάλληλα μζςα πυρόςβεςησ: Πιήξεηο πίδαθεο λεξνύ. Σν λεξό δελ είλαη απνηειεζκαηηθό γηα 

λα ζβήζεη ηε θσηηά, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ςύμε ησλ θιεηζηώλ δνρείσλ πνπ 
εθηίζεληαη ζε απηήλ θαζώο θαη γηα ηελ πξόιεςε ησλ εθξήμεσλ. 
 
 

 

ΥΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΔΡΙΔΚΣ. ΚΑΣΑΣΑΞΗ  1272/2008 (CLP) 
WHITE MINERAL OIL 
Αξηζκόο CAS: 8042-47-5 
CE 232-455-8 
EU INDEX // 
REG. NO. 01-2119487078-27-0010 

 
 

7 - 8% 

 
 

Asp. Tox. 1   H304 

POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS) silicone 
Αξηζκόο CAS: 63148-62-9 
EINECS // 
EU INDEX // 
REG. NO.   

 
 

86 - 90% 

 
 
 

5 - Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 

 

 

 

 

4 - Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
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5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Αζπλήζεηο θίλδπλνη ππξθαγηάο θαη έθξεμεο: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, εθπνκπή ηνμηθώλ 
αεξίσλ θαη εξεζηζηηθώλ αλαζπκηάζεσλ. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ππεξπίεζε ζε πεξηέθηεο πνπ 
εθηέζεθαλ ζηε θσηηά κε θίλδπλν έθξεμεο. 
 

5.3. πκβνπιέο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 
Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο:  Καλνληθή ελδπκαζία πνπ πξννξίδεηαη γηα ππξόζβεζε, όπσο 
απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή ζπκπηεζκέλνπ αέξα αλνηθηήο θπθινθνξίαο (EN137), είδε 
έλδπζεο κε επηβξαδπληηθό ππξόο (EN469), πξνζηαηεπηηθά γάληηα γηα ππξνζβέζηεο (EN659) θαη 
κπόηεο γηα ππξνζβέζηεο (ΖΟ Α29 ή Α30). 
 

Δıδıθέο δıαδıθαζίεο ππξόζβεζεο: Πεξηνξίζηε ηελ εμάπισζε. Παξακείλεηε πξνζήλεκα. 
Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή αλαζπκηάζεσλ. Φύμηε ηα δνρεία πνπ εθηέζεθαλ ζηε θσηηά κε λέθνο 
λεξνύ. Απνθύγεηε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λεξνύ θαηάζβεζεο ζην πεξηβάιινλ. 

 

6.1. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο 
       έθηαθηεο αλάγθεο 

Φνξάηε θαηάιιειν αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (δείηε ελόηεηα 8 ηνπ ΓΓΑ). Με θαπλίδεηε 
ή έρεηε γπκλέο θιόγεο. 

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 
Κξαηήζηε ην πξντόλ καθξηά από απνρεηεύζεηο, πνηάκηα θαη ζαιάζζηα ύδαηα γηα λα απνθεπρζεί ε 
ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (εάλ ρξεηαζηεί, ελεκεξώζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο). 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα ζπιινγή  θαη θαζαξηζκό 
ε πεξίπησζε εμάπισζεο, ζπιιέμηε ην πξντόλ κε ζθνύπα θαη θαξάζη ρσξίο λα δεκηνπξγήζεηε 
ζθόλε. Απνζεθεύζηε ην πιηθό πνπ ζπιιέγεηαη ζε δνρεία γηα απόξξηςε (βι. ελόηεηα 13). 
 

6.4. Αλαθνξά ζε άιια ηκήκαηα 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή πξνζηαζία θαη δηάζεζε παξέρνληαη ζηηο ελόηεηεο 8 θαη 13. 
   
 
 

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 
Απνθύγεηε ην θαγεηό, ην πνηό θαη ην θάπληζκα. Υξεζηκνπνηείηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό 
ξνπρηζκό (βι. ελόηεηα 8). Μεηά ην ρεηξηζκό, πιύλεηε κε ζαπνύλη θαη λεξό: εμαζθαιίζηε θαιό 
αεξηζκό ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 
 

7.2. πλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ 
Φπιάζζεηε ζηα αξρηθά θιεηζηά δνρεία, καθξηά από ηξόθηκα θαη πνηά, ζε ρώξν κε πξνζβάζηκν 
ζε παηδηά θαη θαηνηθίδηα δώα. Φπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία <50 °C. 
 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε(εηο) 
Με δηαζέζηκα ζηνηρεία 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο Ολνκαζία πξντόληνο/Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο 

WHITE MINERAL OIL  White mineral oil ACGIH TLV (United States). Notes: 
(Mineral oil) TWA: 5 mg/m³, (Inhalable fraction) 8 hour(s). 

 

 

 

 

 
 

6 - Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 

 

 

 

 

7 - Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

 

 

 

 

8 - Έιεγρνο ηεο έθζεζεο θαη Αηνκηθή πξνζηαζία 
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. Δλόηεηα 16 (εκεηώζεηο). ε πεξίπησζε επαγγεικαηηθήο 
έθζεζεο ζην παξαζθεύαζκα, θνξάηε ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πνπ αλαθέξεηαη 
παξαθάησ. 
 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο 
Γεληθέο πξνθπιάμεηο: Υξεζηκνπνηήζηε ην κείγκα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη 
ζε απηό ην ΓΓΑ. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε 
απηή ηελ ελόηεηα. 
 

Πξνζηαζία ηεο αλαπλνήο: ε πεξηβάιινληα κε ειάρηζην αεξηζκό, όπνπ είλαη πηζαλό λα 
ππάξρνπλ πςειέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ κείγκαηνο, πξνζηαηεύζηε επαξθώο ηνπο αεξαγσγνύο 
(κάζθα κε θίιηξν ηύπνπ Α). 
 

Πξνζηαζία ηωλ ρεξηώλ: Υξεζηκνπνηήζηε αδηάβξνρα γάληηα αλζεθηηθά ζηηο ρεκηθέο νπζίεο 
(EN 374). 
 

Πξνζηαζία ηωλ καηηώλ: ε πεξίπησζε πηζαλήο επαθήο κε ηα κάηηα ρξεζηκνπνηείηε 
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά αζθαιείαο. Δμαζθαιίζηε ηε δηαζεζηκόηεηα ληνπο θαη πιύζεσλ καηηώλ 
γηα ρξήζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο: Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά ξνύρα εξγαζηεξίνπ. 
 

Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: Οη εθπνκπέο από ηηο δηεξγαζίεο θαηαζθεπήο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη από εμνπιηζκό εμαεξηζκνύ, πξέπεη λα 
ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Τπνιείκκαηα πξντόλησλ δελ πξέπεη λα εθθελώλνληαη ζε ιύκαηα ή πδάηηλα ξεύκαηα ρσξίο 
έιεγρν. 
 

Μνξθή:                                                         Τγξό 
Υξώκα:                                                         Γηαθαλέο 
Οζκή:                                                           Διαθξηά 
Όξην νζκήο:                                                  Με δηαζέζηκν 
ΡΖ:                                                               Με δηαζέζηκν 
εκείν ηήμεο ή πήμεο:                                  Με δηαζέζηκν 
Αξρηθό ζεκείν θαη πεξηνρή δέζεο:                >65 0C 
Πεξηνρή βξαζκνύ:                                        Με δηαζέζηκν 
εκείν αλάθιεμεο:                                        >101,1 0C  όρη ηζρπξά αλαθιέμηκν 
πληειεζηήο εμάηκηζεο:                                Με δηαζέζηκν 
Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην):                  Με δηαζέζηκν 
Καηώηεξν όξην αλαθιεμηκόηεηαο:                 Με δηαζέζηκν 
Αλώηεξν όξην αλαθιεμηκόηεηαο:                   Με δηαζέζηκν 
Καηώηεξν όξην εθξεμηκόηεηαο:                     Με δηαζέζηκν 
Αλώηεξν όξην εθξεμηκόηεηαο:                       Με δηαζέζηκν 
Πίεζε αηκώλ:                                                Με δηαζέζηκν 
Ππθλόηεηα αηκώλ:                                        Με δηαζέζηκν 
ρεηηθή ππθλόηεηα:                                       Με δηαζέζηκν 
Γηαιπηόηεηα(-εο):                                          Με δηαιπηό ζην λεξό 
πληειεζηήο θαηαλνκήο n-octanol/λεξό:      Με δηαζέζηκν 
Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο:                       Με δηαζέζηκν 
Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο:                       Με δηαζέζηκν 
Ημώδεο:                                                         300 cSt ζηνπο 40°C 
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο:                                    Με δηαζέζηκν  
Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο:                                  Με δηαζέζηκν 
 

9.2. Αιιεο πιεξνθνξίεο 
Με δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 
 

9 - Φπζηθέο θαη Υεκηθέο ηδηόηεηεο 

 

 

 

 

2018



Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) 
 

AQUATAIN AMFTM 
 

Ημερομηνία Αναθεώρηςησ  Μάρτιοσ 2017                                                                                                        Έκδοςη 3                      

BLEU LINE s.r.l.                                                                                                                                                                             Σελίδα 5 από 8 
     Via Virgilio, 28 – Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) - (ITALY) 

     Tel. +39 543 754430 - Fax +39 543 754162 - E-mail: bleuline@bleuline.it 

 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα 
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη αληίδξαζεο κε άιιεο νπζίεο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα  
ηαζεξό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. 
 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ 
Κακία γλσζηή 
 

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγή 
Απνθύγεηε ηελ ππεξζέξκαλζε, ηα ειεθηξνζηαηηθά θνξηία θαη νπνηαδήπνηε πεγή αλάθιεμεο. 
 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά 
Μαθξηά από νμεηδσηηθνύο παξάγνληεο. 
 

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο 
Ζ ζεξκηθή απνζύλζεζε πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκό επηθίλδπλσλ ελώζεσλ. 
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 
Μηχανιςμόσ δράςησ του δραςτ. ςυςτ.: Το AQUATAIN AMFTM  ζχει αποκλειςτικά φυςικι 
και μθχανικι δράςθ. Το λεπτό ςτρώμα ςιλικόνθσ που ςχθματίηεται πάνω από τθν επιφάνεια 
του νεροφ μετά τθν εφαρμογι, εμποδίηει τθ ςωςτι ανάπτυξθ των νεαρών ςταδίων των 
κουνουπιών (προνυμφών και νυμφών). 
Αποτρζπει τισ προνφμφεσ και τισ νφμφεσ να πάρουν το οξυγόνο που χρειάηονται για να 
αναπτυχκοφν ςε ενιλικα, προκαλώντασ τουσ ωσ αποτζλεςμα τον πνιγμό. Στθν 
πραγματικότθτα, εμποδίηει τισ προνφμφεσ και τα κουνοφπια να προςκολλθκοφν ςτθν 
επιφάνεια του νεροφ προκειμζνου να πάρουν το οξυγόνο από τον αζρα που χρειάηονται για 
να επιβιώςουν. Η χαμθλι επιφανειακι τάςθ ζχει επίςθσ αντίκτυπο ςτθν αναπαραγωγι, 
κακώσ τα ενιλικα κθλυκά δεν αποκζτουν τα αυγά τουσ ςτο επεξεργαςμζνο νερό. 
 

Δηζπλνή: Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ηνμηθόηεηα ηνπ παξαζθεπάζκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε 
απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ηνπ. 
 

Καηάπνζε: Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ηνμηθόηεηα ηνπ παξαζθεπάζκαηνο. 
 

Έθζεζε ηνπ δέξκαηνο: Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ηνμηθόηεηα ηνπ παξαζθεπάζκαηνο. ε θάζε 
πεξίπησζε απνθύγεηε ηελ άκεζε επαθή κε ην πξντόλ. 
 

Έθζεζε νθζαικώλ: Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ηνμηθόηεηα ηνπ παξαζθεπάζκαηνο. ε θάζε 
πεξίπησζε απνθύγεηε ηελ άκεζε επαθή κε ην πξντόλ. 
 

Σνμηθνινγηθά ζηνηρεία: White mineral oil: LD50 (από ηνπ ζηόκαηνο):> 5000 mg/kg Αξνπξαίνο. 
LC50 (επαθή κε ην δέξκα):> 2000 mg/kg Κνπλέιη; LD50 (εηζπλνή):> 5000 mg/kg Αξνπξαίνο. 
 
 

 

12.1. Σνμηθόηεηα 
NOEC ρξόληα ηνμηθόηεηα ςάξηα > 100 mg/l (96 ώξεο),  NOEC ρξόληα ηνμηθόηεηα νζηξαθνεηδή >  
100 mg/l (48 ώξεο),  NOEC ρξόληα ηνμηθόηεηα άιγεο/πδξόβηα θπηά> 100 mg/l (72 ώξεο). 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 
Με δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

10 - ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηηθόηεηα 

 

 

 

 

11 - Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 

 

 

 

12 - Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
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12.3.Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
Με δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 
Με δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 
Με δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 
Με δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

13.1. Μέζνδνη Δπεμεξγαζίαο απνβιήηωλ  
Γεληθέο παξαηεξήζεηο: Αλάθηεζε εάλ είλαη δπλαηόλ. Λεηηνπξγήζηε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
ηνπηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο. Σα δνρεία, αθόκε θαη αλ έρνπλ ηειείσο αδεηάζεη, δελ πξέπεη λα 
δηαζπείξνληαη ζην πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα, πξέπεη λα ηαμηλνκεζνύλ, 
λα απνζεθεπηνύλ θαη λα απνζηαινύλ ζε θαηάιιειε κνλάδα επεμεξγαζίαο. Γηα κε επαγγεικαηηθή 
ρξήζε, ν ηειείσο άδεηνο πεξηέθηεο κπνξεί λα απνξξηθηεί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. 
 

Σαμηλόκεζε: Ζ ηαμηλόκεζε ησλ απνβιήησλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ παξαγσγνύ ηνπο. Πηζαλνί 
θσδηθνί EWC: 07 04 13 (ζηεξεά απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο), 16 03 05 (νξγαληθά 
απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο). 

 

14.1. Αξηζκόο ΟΗΔ  
Με εθαξκόζηκν. 
 

14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ  
Με εθαξκόζηκν. 
 

14.3. Κιάζε(εηο) θηλδύλνπ κεηαθνξάο 
Με εθαξκόζηκν. 

 

14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο 
Με εθαξκόζηκν. 
 

14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 
Με εθαξκόζηκν. 
 

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 
Με εθαξκόζηκν. 
 

14.7. Μεηαθνξά ρύδελ ζύκθωλα κε ην Παξάξηεκα II ηεο MARPOL θαη ηνλ Κώδηθα IBC 
Με ζρεηηθή πιεξνθνξία. 
 
 

15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ εηδηθά 
         γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Καηεγνξία Seveso: Κακία 
 

Πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην πξντόλ ή ηηο πεξηερόκελεο νπζίεο ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα XVII 
ηνπ Καλνληζκνύ 1907/2006: Καλέλαο 
 

13 - ηνηρεία γηα ηελ δηάζεζε  

 

 

 

 

14 - Πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεηαθνξά 

 

 

 

 

15 - Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
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Οπζίεο ζε θαηάινγν ππνςήθησλ νπζηώλ (άξζξν 59 ηνπ θαλνληζκνύ REACH): Κακία 
 

Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε έγθξηζε (Παξάξηεκα XIV REACH): Κακία 
 

Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε θνηλνπνίεζε εμαγσγήο Καλ. (ΔΚ) 649/2012: (ΔΚ) 649/2012: Κακία 
 

Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηε ύκβαζε ηνπ Ρόηεξληακ: Κακία 
 

Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηε ύκβαζε ηεο ηνθρόικεο: Κακία 
 

Έιεγρνη πγείαο: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα 
 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
           Δεν ζχει διεξαχκεί αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλεια για το μείγμα και τα ςυςτατικά που περιζχει. 

 
 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ 
αζθαιείαο αληηζηνηρνύλ ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ γλώζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο καο ζρεηηθά 
κε ην πξντόλ θαη δελ είλαη εμαληιεηηθέο. Δθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, εθαξκόδεηαη ζην πξντόλ 
σο έρεη θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. ε πεξίπησζε ζπλδπαζκώλ ή κείγκαηα απηώλ, 
βεβαησζείηε όηη δελ κπνξεί λα πξνθύςεη λένο θίλδπλνο. Χζηόζν, είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα 
βεβαησζεί όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη θαηάιιειεο θαη πιήξεηο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 
ηνπ πξντόληνο. Γελ απαιιάζζεη ηνλ ρξήζηε από ην λα ζπκκνξθώλεηαη κε όιεο ηηο λνκνζεηηθέο, 
δηνηθεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ην πξντόλ, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ην κείγκα, αλαηξέμηε ζηελ εηηθέηα πνπ ππάξρεη ζηε ζπζθεπαζία. 
 
 

Έθδνζε:  3 
 

Ηκεξνκελία αλαζεώξεζεο:  Μάξηηνο 2017 
 
 

Κείκελν ηωλ δειώζεωλ επηθηλδπλόηεηαο (Η) πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2-3 ηνπ ΓΓΑ: 
Asp. Tox. 1                  Σνμηθόηεηα ζε πεξίπησζε αλαξξόθεζεο, θαηεγνξία 1 
H304                        Μπνξεί λα είλαη ζαλαηεθόξνο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη εηζόδνπ  
                                 ζε αεξαγσγνύο 
 
Τπνκλήκαηα: 
- ADR: Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ. 
- CAS NUMBER: Αξηζκόο Τπεξεζίαο Υεκηθώλ Πεξηιήςεσλ 
- EC50: πγθέληξσζε πνπ ελεξγνπνηεί ην 50% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ππνβάιιεηαη ζε δνθηκέο 
- EC NUMBER: Αξηζκόο αλαγλώξηζεο ζην ESIS (Δπξσπατθόο θαηάινγνο πθηζηάκελσλ εκπνξηθώλ 
                          ρεκηθώλ νπζηώλ) 
- CLP: θαλνληζκόο ΔΚ 1272/2008 
- DNEL: Απόθιηζε ρσξίο επηπηώζεηο 
- EmS: Πξόγξακκα έθηαθηεο αλάγθεο 
- GHS: παγθόζκην ελαξκνληζκέλν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο θαη επηζήκαλζεο ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ 
- IATA DGR: Καλνληζκόο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο 
                      Αεξνκεηαθνξώλ 
- IC50: Αλαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε γηα ην 50% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ππόθεηηαη ζε δνθηκέο 
- IMDG: Γηεζλήο λαπηηιηαθόο θώδηθαο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 
- IMO: Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο 
- INDEX NUMBER: Αξηζκόο αλαγλώξηζεο ζην παξάξηεκα VI ηνπ θαλνληζκνύ CLP 
- LC50: ζαλαηεθόξνο ζπγθέληξσζε 50% 
- LD50: ζαλαηεθόξνο δόζε 50% 
- OEL: Δπίπεδν επαγγεικαηηθήο έθζεζεο 

16 - Άιιεο πιεξνθνξίεο 
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- ΑΒΣ: Αλζεθηηθόο, βηνζπζζσξεύζηκνο θαη ηνμηθόο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό REACH 
- PEC: πξνβιεπόκελε πεξηβαιινληηθή ζπγθέληξσζε 
- PEL: Πξνβιεπόκελν επίπεδν έθζεζεο 
- PNEC: Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο 
- REACH: θαλνληζκόο ΔΚ 1907/2006 
- RID: Καλνληζκόο γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κε ηξέλν 
- TLV: Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ 
- TLV ΟΡΟΦΟ: πγθέληξσζε πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 
- TWA STEL: Όξην βξαρππξόζεζκεο έθζεζεο 
- TWA: ζηαζκηζκέλν κέζν όξην έθζεζεο 
- ΠΟΔ: Πηεηηθή νξγαληθή έλσζε 
- vPvB: Πνιύ αλζεθηηθό θαη πνιύ βηνζπζζσξεύζηκν ζύκθσλα κε ην REACH 
- WGK: Καηεγνξία θηλδύλνπ γηα ην λεξό (Γεξκαλία). 
 
Καλνληζκνί αλαθνξάο: Οη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο αθόινπζνπο επξσπατθνύο 
θαλνληζκνύο έρνπλ ηεξεζεί: 
- Καλνληζκόο (ΔΚ) 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ (CLP). 
- Οδεγία 98/24 / ΔΚ (πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο 
   θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ρεκηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία) πνπ κεηαθέξζεθαλ 
   κε ην λνκνζεηηθό δηάηαγκα 81/2008. 
- Καλνληζκόο (ΔΚ) 1907/2006 (REACH). 
- Καλνληζκόο (ΔΚ) 790/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ (I Atp CLP). 
- Καλνληζκόο (ΔΚ) 453/2010 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. 
- Βάζε δεδνκέλσλ νπζηώλ GESTIS - IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen  
   Unfallversicherung). 
 
εκεηώζεηο (ελόηεηα 8): TLV-TWA (νξηαθή ηηκή - ζηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο): ζηαζκηζκέλεο 
νξηαθέο ηηκέο ζε 8 ώξεο. TLV-STEL (νξηαθή ηηκή νξίνπ - όξην έθζεζεο κηθξήο δηάξθεηαο), 
κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή γηα ζύληνκεο εθζέζεηο. 
Ζ ελόηεηα 8 αλαθέξεηαη ζηελ ACGIH (Ακεξηθαληθή Γηάζθεςε Κπβεξλεηηθώλ Τγηεηλνιόγσλ 
Βηνκεραληώλ). Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο θαησθιίνπ (TLV-TWA) ιακβάλνληαη 
από ην ζπκπιήξσκα ηνπ Vol. 3, Νν. 1 ηεο Δθεκεξίδαο Βηνκεραληθώλ Τγηεηλνιόγσλ (AIDII) 
πνπ δεκνζηεύζεθε ην 2014 θαη αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο ACGIH ηνπ 2014. 
 
 
Αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε: 
Έγηλαλ αιιαγέο ζηηο αθόινπζεο ελόηεηεο: 7/9/10/16. 

2018


