_________________________________________________________________

Γεληίο
Γεδομένων Αζθαλείαρ
_________________________________________________________________
Συμμορυώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II
(453/2010) - Ευρώπη

1.Σηοισεία Οςζίαρ /Παπαζκεςάζμαηορ και Δηαιπείαρ/Δπισείπηζηρ
1.1 Δκπνξηθή Ολνκαζία
Αξηζκόο Καηαρώξεζεο Γ.Φ.Κ

4 Calc
Γελ απαηηείηαη

1.2 Φξήζε ηεο Οπζίαο /Παξαζθεπάζκαηνο
Πεξηγξαθή

Αθαιαηηθό – Καζαξηζηηθό Δπηθαλεηώλ.

1.3 Σηνηρεία ηεο Δηαηξείαο /Δπηρείξεζεο
Παπαγωγόρ
Παραγωγόσ εταιρεία :
Powerchem
Λ.Μεζογείων 271
Χαλάνδρι 152 31
Τ:+30 210 99 04 360
F: +30 210 99 04 361
Ε:info@powerchem.gr
www.powerchem.gr

Τει.Έθηαθηεο Αλάγθεο

210 7793777 (Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ)

2.Πποδιοπιζμόρ ηων Κινδύνων
2.1 Καηάηαμε
Κανονιζμόρ CLP (EC) 1272/2008 :

Πξνζνρή
Γειώζεηο Δπηθηλδπλόηεηαο (Φξάζεηο H)

:

H319

Προκαλεί ςοβαρό οφκαλμικό ερεκιςμό

H315

Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ

Γειώζεηο Πξνθύιαμεο (Φξάζεηο P)

:

P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα.
P102: Μαθξηά από παηδηά.
P305 + P351 + P338 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ
ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε.
P302 + P352
P260
EUH210

Μθν αναπνζετε ςκόνθ/ανακυμιάςεισ/αζρια/ςταγονίδια/ατμοφσ/εκνεφϊματα.
Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη εθόζνλ δεηεζεί.

2.3 Άιινη Κίλδπλνη
N/A
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Ε ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΕΠΑΦΘ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ: Πλφντε με άφκονο νερό

3.Σύνθεζη / Σηοισεία για ηα Σςζηαηικά
Φεκηθή Σύλζεζε
Σπζηαηηθά
Αξ.CAS

Αξ.CE

77-92-9
26183-52-8

201-069-1
Polymer

68439-46-3

Polymer

: Μίγκα.
:
πγθέληξσζε
%
1-5
1-5
1-5

Υεκηθή Ολνκαζία

Καηάηαμε

Citric Acid
Deceth-8

Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

C9-11 Pareth-8

4.Μέηπα Ππώηων Βοηθειών
4.1 Μέηξα Πξώησλ Βνεζεηώλ
ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ή αλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή (πξνζθνκίζηε ην Γειηίν Γεδνκέλσλ
Αζθαιείαο).
Δηζπλνή
Αλ παξνπζηαζηνύλ ζπκπηώκαηα αδηαζεζίαο κεηαθηλήζηε ην πξνζβεβιεκέλν άηνκν ζηνλ θαζαξό αέξα. ηελ πεξίπησζε αδηαζεζίαο
ζπκβνπιεπηείηε ηαηξό πξνζθνκίδνληαο ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο.
Καηάπνζε / Αλαξξόθεζε
Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε άθζνλν λεξό. πκβνπιεπηείηε ακέζσο ηαηξό πξνζθνκίδνληαο ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο.
Δπαθή κε ην Γέξκα
Βγάιηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνύρα.ε πεξίπησζε επαθήο πιύλεηε ηελ πεξηνρή κε άθζνλν λεξό θαη νπδέηεξνπ pH ζαπνύλη. ηελ
πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ (θνθθηλίιεο, εμαλζήκαηα, θνπζθάιεο, ηζνύμηκν) ζπκβνπιεπηείηε ηαηξό πξνζθνκίδνληαο ην
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο.
Δπαθή κε ηα Μάηηα
Ξεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά θαη εθόζνλ είλαη δπλαηό αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο. πκβνπιεπηείηε ηαηξό
πξνζθνκίδνληαο ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο.
4.2 Κπξηόηεξα Σπκπηώκαηα & Σπλέπεηεο (Άκεζα θαη Μεηαγελέζηεξα)
υμπτϊματα μετά από ειςπνοι:
Βιχασ. Φτζρνιςμα. Πονοκεφάλουσ. Τπνθλία. Ηάλθ. Δφςπνοια.
υμπτϊματα μετά από επαφι με το δζρμα:
Ερυκρότθτα. Οίδθμα. Ξθρότθτα. Φαγοφρα.
υμπτϊματα μετά από επαφι με τα μάτια:
ζντονο πόνο. Ερυκρότθτα. Οίδθμα. κολι όραςθ.
υμπτϊματα μετά από τθν κατάποςθ:
Ερεκιςμόσ του ςτόματοσ ι του γαςτρεντερικοφ βλεννογόνου. Ναυτία. Εμετό. περίςςεια εκκρίςεισ. Διάρροια.

4.3 Δλδείμεηο Άκεζεο Ιαηξηθήο Δπέκβαζεο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο :
Βι. παξάγξαθν 4.1.

5.Μέηπα για ηην Καηαπολέμηζη ηηρ Πςπκαγιάρ
5.1 Καηάιιεια Μέζα Ππξόζβεζεο
Σν πξντόλ είλαη κε εύθιεθην, ζπλεπώο είλαη απίζαλε ε εθδήισζε θσηηάο ιόγσ ησλ θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζε
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο , ρεηξηζκνύ θαη ρξήζεο. ηελ πεξίπησζε ζπληεξνύκελεο αλάθιεμεο νπνηνζδήπνηε ηύπνο
ππξνζβεζηήξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί (Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα (CO2) ,Ππξνζβεζηήξεο Ξεξάο Κόλεσο θ.ν.θ).
5.2 Έθηαθηνη Κίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κίγκα.
Γεδνκέλσλ ησλ κε εύθιεθησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, ην πξντόλ δελ απνηειεί θίλδπλν εκθάληζεο ππξθαγηάο ππό θπζηνινγηθέο
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, ρεηξηζκνύ θαη ρξήζεο.
5.3 Οδεγίεο γηα ηνπο Ππξνζβέζηεο
Να ππάξρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε δηαζέζηκα ηα απαηηνύκελα κέζα έθηαθηεο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/654/EC.
Σπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο
Δλεξγείηε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηα Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο.

6.Μέηπα για ηην Ανηιμεηώπιζη Τςσαίαρ Έκλςζηρ
6.1 Πξνζσπηθέο Πξνθπιάμεηο, Πξνζηαηεπηηθόο Δμνπιηζκόο θαη Γηαδηθαζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Απνκνλώζηε ηηο δηαξξνέο, δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπιεθόκελνπ πξνζσπηθνύ .
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6.2 Πεξηβαιινληηθέο Πξνθπιάμεηο
Πεξηνξίζηε δηαξξνέο κε ρώκα ή άκκν.Δάλ ην πξντόλ έρεη πεξάζεη κέζα ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα, κέζα ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο ή
έρεη κνιύλεη ην έδαθνο ή ηελ βιάζηεζε, εηδνπνηήζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο
6.3 Μέζνδνη Πεξηνξηζκνύ θαη Καζαξηζκνύ
Απνξξνθήζηε,θνξώληαο κάζθα θαη πξνζηαηεπηηθά ξνύρα ,ρξεζηκνπνηώληαο άκκν ή θάπνηα νπδέηεξνπ ραξαθηήξα απνξξνθεηηθό
πιηθό θαη απνζεθεύζηε ζε αζθαιέο ζεκείν. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πξηνλίδη ή εύθιεθηα απνξξνθεηηθά πιηθά. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία
ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε ζπκβνπιεπηείηε ηελ παξάγξαθν 13.
6.4 Παξαπνκπέο ζε άιιεο παξαγξάθνπο
Γείηε παξαγξάθνπο 8 & 13.

7.Χειπιζμόρ και Αποθήκεςζη
7.1 Πξνθπιάμεηο γηα Αζθαιή Φεηξηζκό
Α. Φεηξηζκόο
πκκνξθσζείηε κε ηελ λνκνζεζία/νδεγίεο πξνζηαζίαο από επαγγεικαηηθνύο θηλδύλνπο ζρεηηδόκελεο κε ρεηξνθίλεηε
κεηαθνξά/αλύςσζε βαξώλ.
Γηαηεξείηε ην ρώξν θαζαξό θαη θαηαζηξέςηε ηα θελά δνρεία κε αζθαιή ηξόπν. (παξάγξαθνο 6).
Β. Πξνζηαζία από εθδήισζε θσηηάο θαη εθξήμεσλ
πληζηάηαη ε κεηαθνξά κε κηθξέο ηαρύηεηεο γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνζηαηηθώλ θνξηίσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ εύθιεθηα
πιηθά. πκβνπιεπηείηε ηελ παξάγξαθν 10 γηα πιηθά θαη ζπλζήθεο πξνο απνθπγή.
Γ. Σπζηάζεηο γηα ηελ πξόιεςε εξγνλνκηθώλ θαη ηνμηθνινγηθώλ αηπρεκάησλ.
Μελ ηξώηε ή πίλεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Να πιέλεζηε ζρνιαζηηθά κε ηα θαηάιιεια θαζαξηζηηθά κέζα.
Γ. Σπζηάζεηο γηα ηελ πξόιεςε πεξηβαιινληηθώλ αηπρεκάησλ.
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε πεξηβαιινληηθώλ αηπρεκάησλ.
7.2 Σπλζήθεο Απνζήθεπζεο.
Α. Τερληθέο Οδεγίεο Απνζήθεπζεο
Θεξκνθξαζία Απνζήθεπζεο
:

20-25νC

Β. Γεληθέο Οδεγίεο Απνζήθεπζεο
Να απνθεύγνληαη πεγέο ζεξκόηεηαο, ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ θαζώο θαη ε επαθή κε ηξόθηκα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι.
ππνπαξάγξαθν 6.2.
7.3 Οδεγίεο Τειηθήο Φξήζεο
Γελ απαηηνύληαη εηδηθέο νδεγίεο ρξήζεο , πέξαλ απηώλ πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί.

8. Έλεγσορ ηηρ Έκθεζηρ ζηο Πποϊόν/Αηομική Πποζηαζία
8.1 Παξάκεηξνη Διέγρνπ
Οπζίεο ησλ νπνίσλ ηα όξηα επαγγεικαηηθήο έθζεζεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ.
Γελ ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθά όξηα γηα ηηο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντόλ.
DNEL (Δξγαδόκελνη)
DNEL (Γεληθόο Πιεζπζκόο)
PNEC

: Γελ εθαξκόδεηαη
: Γελ εθαξκόδεηαη
: Γελ εθαξκόδεηαη

Formic Acid
TWA = 5 ppm
ΘΠΑ. ACGIH ελάχιςτα όρια
Formic Acid
DNEL
Εργαηόμενοι, Ειςπνοι, οξεία ζκκεςθ / βραχυπρόκεςμα - υςτθμικζσ επιδράςεισ: 19 mg/m3
Εργαηόμενοι, Ειςπνοι, Μακροπρόκεςμθ ζκκεςθ - Σοπικζσ επιδράςεισ: 9.5 mg / m3
Καταναλωτζσ, Ειςπνοι, οξεία ζκκεςθ / βραχυπρόκεςμα - Σοπικζσ επιδράςεισ: 9.5 mg/m3
Καταναλωτζσ, Ειςπνοι, Μακροπρόκεςμθ ζκκεςθ - Σοπικζσ επιδράςεισ: 3 mg / m3
PNEC
Γλυκό νερό: 2 mg / l
Θαλαςςινό νερό: 0,2 mg / l
Προςωρινι διαρροι: 1 mg / l
Εργοςτάςιο κακαριςμοφ: 7,2 mg / l
Ιηθμάτων του γλυκοφ νεροφ: 13.4 mg / kg dwt
Θαλάςςια ιηιματα: 1.34 mg / kg dwt
Ζδαφοσ: 1.5 mg / kg dwt
Citric Acid
PNEC
Θαλαςςινό νερό: 0,044 mg / l
Εργοςτάςιο κακαριςμοφ: 1000 mg / l
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Ιηθμάτων του γλυκοφ νεροφ: 34.6 mg / kg dwt
Θαλάςςια ιηιματα: 3.46 mg / kg dwt
Ζδαφοσ: 33.1 mg / kg dwt

8.2 Έιεγρνη Έθζεζεο
Α. Γεληθέο Οδεγίεο Πξνζηαζίαο θαη Υγηεηλήο ζην ρώξν εξγαζίαο
Γελ απαηηείηαη ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο.
ε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο παξαηεηακέλεο έθζεζεο ή επαθήο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ βαζηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ κε ηελ
ελδεδεηγκέλε ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 89/686/EC.
Β. Πξνζηαζία Αλαπλεπζηηθνύ
Ζ ρξήζε πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ είλαη απαξαίηεηε εθόζνλ δεκηνπξγεζεί λέθσζε ή όηαλ ππάξρεη ππέξβαζε ησλ νξίσλ
επαγγεικαηηθήο έθζεζεο.
Γ. Πξνζηαζία Φεξηώλ
Δηθνλόγξακκα PPE
Σήκαλζε
CEN Standard
Παξαηεξήζεηο
Πξνζηαηεπηηθά
Γάληηα γηα
Υεκηθά

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Γ. Πξνζηαζία Οθζαικώλ θαη Πξνζώπνπ
Δηθνλόγξακκα PPE
Σήκαλζε
Παλνξακηθά
Γπαιηά
απνθπγήο
ζηαγνληδίσλ
Δ. Πξνζηαζία Σώκαηνο
Δηθνλόγξακκα PPE

Σήκαλζε

Αληηθαηαζηήζηε ζηηο
πξώηεο ελδείμεηο θζνξάο

CEN Standard

Παξαηεξήζεηο

EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001
EN ISO 4007:2012

Καζαξίδεηε θαη
ειέγρεηε θαζεκεξηλά

CEN Standard

Παξαηεξήζεηο

Ρνύρα Δξγαζίαο

EN ISO 13688:2013

Έλδπζε
Δπαγγεικαηηθήο
Υξήζεο

Αληηνιηζζεηηθά
Τπνδήκαηα

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20344:2011

Κακία

ΣΤ. Πξόζζεηα Μέηξα Έθηαθηεο Αλάγθεο
Γελ ππάξρεη αλάγθε πξόζζεησλ κέηξσλ.
8.3 Έιεγρνη Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο
Σν πξντόλ δελ πεξηέρεη νπζίεο επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ, αλ θαη ζπληζηάηαη ε απνθπγή απειεπζέξσζεο / δηαξξνώλ ζην
πεξηβάιινλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. ππνπαξάγξαθν 7.1.
9.Φςζικέρ και Χημικέρ Ιδιόηηηερ

9.1 Πιεξνθνξίεο Βαζηθώλ Φπζηθώλ θαη Φεκηθώλ Ιδηνηήησλ :
Φπζηθή Καηάζηαζε @ 20νC
Δκθάληζε
Υξώκα
Οζκή
pH
εκείν Εέζεσο
Ημώδεο

:
:
:
:
:
:
:

Τγξό
ηεξεό
Υαξαθηεξηζηηθό
Υαξαθηεξηζηηθή
2.2
95 νC
173 cP

9.2 Άιιεο Πιεξνθνξίεο
Γελ απαηηείηαη
10.Σηαθεπόηηηα και Ανηιδπαζηικόηηηα
10.1 Γξαζηηθόηεηα
Γελ αλακέλνληαη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ θαη απνζήθεπζεο. βι. παξάγξαθν 7.
10.2 Φεκηθή Σηαζεξόηεηα
ηαζεξό ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, ρεηξηζκνύ θαη ρξήζεο.Με ζπκβαηά πιηθά : Ηζρπξά νμεηδσηηθά κέζα.
10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ
Τπό ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο ζπλζήθεο, επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ππέξκεηξεο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο δελ
αλακέλνληαη.
10.4 Σπλζήθεο πξνο απνθπγή.
Δθαξκόζηκεο γηα ρεηξηζκό θαη απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο :
Κξνύζε & Τξηβή
Δπαθή κε Αέξα
Αύμεζε Θεξκνθξαζίαο Ηιηαθό Φσο
Υγξαζία
Γελ εθαξκόδεηαη
Γελ εθαξκόδεηαη
Γελ εθαξκόδεηαη
Γελ εθαξκόδεηαη
Γελ εθαξκόδεηαη
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10.5 Υιηθά πξνο απνθπγή
Ομ έ α
Νεξό
Δύθιεθηα Υιηθά
Λνηπά
Γελ εθαξκόδεηαη
Γελ εθαξκόδεηαη
Γελ εθαξκόδεηαη
Γελ εθαξκόδεηαη
10.6 Δπηθίλδπλα Πξντόληα Γηάζπαζεο
Βι. ηηο ππνπαξαγξάθνπο 10.3,10.4 & 10.5 γηα πιεξνθνξίεο ησλ πξντόλησλ δηάζπαζεο. ε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο δηάζπαζεο
ζύλζεηα κίγκαηα ρεκηθώλ ελώζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ : CO, CO2 θαζώο θαη άιιεο νξγαληθέο ελώζεηο.
11.Τοξικολογικέρ Πληποθοπίερ
11.1 Τοξικολογικζσ Επιπτώςεισ
(Α) οξεία τοξικότθτα: Δεν ιςχφει
(Β) Διάβρωςθ / ερεκιςμόσ του: Δεν ιςχφει
(C) ςοβαρι βλάβθ / ερεκιςμόσ των ματιϊν: Σο προϊόν, όταν ζρχονται ςε επαφι με τα μάτια, προκαλϊντασ τον εκνευριςμό που μπορεί να
διαρκζςει για πάνω από 24 ϊρεσ.
(D) Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ αναπνευςτικισ οδοφ ι του δζρματοσ: Μθ εφαρμόςιμο
(Ε) μεταλλαξιγζνεςθ γεννθτικϊν κυττάρων: Δεν ιςχφει
(F) Καρκινογζνεςθ: Δεν ιςχφει
(G) τοξικότθτα ςτθν αναπαραγωγι: Δεν ιςχφει
(H) Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα-ςτόχουσ (STOT) εφάπαξ ζκκεςθ: δεν ιςχφει
(Ι) Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα-ςτόχουσ (STOT) επανειλθμμζνθ ζκκεςθ: Δεν ιςχφει
(J) τοξικότθτα αναρρόφθςθσ: Δεν εφαρμόηεται

Συγκεκριμζνεσ Τοξικολογικζσ Πληροφορίεσ για τισ Ουςίεσ
Viakal Spray
Οξεία τοξικότθτα
Οξεία τοξικότθτα από του ςτόματοσ: LD50, αρουραίοσ> 2000 mg / kg

Deceth-8 (26183-52-8)
Οξεία τοξικότθτα από του ςτόματοσ: LD50, αρουραίοσ 500 mg / kg
Οξεία τοξικότθτα διά του δζρματοσ: LD50, κουνζλι, 2001 mg / kg
ATE CLP (oral) 500 mg / kg
ATE (dermal) 2001 mg / kg

C9-11 Pareth-8 (68439-46-3)
ATE CLP (oral) 500 mg / kg

Citric Acid (77-92-9)
Οξεία τοξικότθτα από του ςτόματοσ: LD50, αρουραίοσ 5400 mg / kg
Οξεία τοξικότθτα διά του δζρματοσ: LD50, κουνζλι,> 2000 mg / kg
ATE CLP (oral) 5400 mg / kg
ATE (dermal) 2001 mg / kg

12.Οικολογικές Πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα
Προϊόν
Σχετικά με τισ ουςίεσ:

Deceth-8
LC50 ψάρι
EC50 Daphnia 1
EC50 aquatic organisms 1
ErC50 algae

10 mg/l
10 mg/l
140 mg/l
10 mg/l

Citric Acid

LC50 ψάρι
EC50 Daphnia 1

440 ml/l
1535 mg/l

NOEC algae

4425 mg/l

12.2 Ανθεκτικότητα και Ικανότητα Αποικοδόμηςησ
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για το μείγμα ωσ ςφνολο δεδομζνων.
χετικά με τισ ουςίεσ:
Deceth-8
Βιοδιαςπαςιμότθτα: > 60%
Citric Acid
100% OECD 301C

12.3 Δυναμικό Βιοςυςςώρευςησ
Formic Acid
Log PoW -1.9
Log KoW <4
Citric Acid
Log PoW -1.55
Log KoW <4
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12.4 Κινητικότητα ςτο ζδαφοσ
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για το μείγμα ωσ ςφνολο δεδομζνων.
Deceth-8
2000 (≥5000)

12.5 Αποτελζςματα Εκτίμηςησ PBT και VPvB
Θ ουςία / το μείγμα δεν περιζχει PBT και VPvB ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1907/2006, Παράρτθμα ΧΙΙΙ
12.6 Άλλεσ Δυςμενείσ Επιπτώςεισ
Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ 2006/907 - 2004/648
Σα επηθαλεηνδξαζηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην παξαζθεύαζκα είλαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηα θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηαο ζύκθσλα
κε ηνλ θαλνληζκό ΔΚ / 648/2004 ζρεηηθά κε ηα απνξξππαληηθά. Όια ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνύληαη είλαη δηαζέζηκα ζηηο αξκόδηεο αξρέο.

13.Σηοισεία Σσεηικά με ηη Γιάθεζη
13.1 Μέζνδνη Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
Γηαρείξηζε Απνβιήησλ (απόξξηςε θαη αμηνιόγεζε):
Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα Annex 1 θαη Annex 2 ηεο νδεγίαο 2008/98/EC. Βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 15 01
ηεο νδεγίαο 2000/532/EC θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δνρείν έρεη έξζεη ζε άκεζε επαθή κε ην πξντόλ ζα ππνζηεί ηελ ίδηα επεμεξγαζία
όπσο ην πξντόλ. Γηαθνξεηηθά ζα αθνινπζήζεη ρεηξηζκόο σο κε επηθίλδπλνπ.
Μελ απνξξίπηεηαη ην πξντόλ ζην πεξηβάιινλ θαη απνρεηεύζεηο. Βι. παξάγξαθν 6.2
Καλνληζκνί Σρεηηδόκελνη κε ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ
ύκθσλα κε ην Annex II ηεο νδεγίαο EC Nr 1907/2006 (REACH) νη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε
απνβιήησλ είλαη :
Οδεγία 2008/98/EC θαη 2000/532/EC.
14.Πληποθοπίερ Σσεηικά με ηη Μεηαθοπά
Σν πξντόλ δελ ππόθεηηαη ζε θαλνληζκνύο/πεξηνξηζκνύο ζρεηηθνύο κε ηε κεηαθνξά (ADR/RID,IMDG,IATA)
15.Πληποθοπίερ Σσεηικά με ηιρ Κανονιζηικέρ Γιαηάξειρ
15.1 Ννκνζεζία/Καλνληζκνί γηα ηελ Αζθάιεηα, ηελ Υγηεηλή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο
Τπνςήθηεο νπζίεο γηα έγθξηζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό EC 1907/2006 (REACH) : Γελ εθαξκόδεηαη.
Καλνληζκόο EC 1005/2009 , ζρεηηθά κε νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο : Γελ εθαξκόδεηαη.
Καλνληζκόο EC 649/2012, ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή επηθίλδπλσλ νπζηώλ : Γελ εθαξκόδεηαη.
Καλνληζκόο EC Nr.648/2004 γηα Καζαξηζηηθά :
ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ην πξντόλ ζπκκνξθώλεηαη κε ηα αθόινπζα :
Σα ηαζηελεξγά πνπ πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα θξηηήξηα βηνδηάζπαζεο όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό EC
648/2004.Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ θξαηώλ κειώλ.
Σήκαλζε Δηηθέηαο

Πξνζνρή
H319

Προκαλεί ςοβαρό οφκαλμικό ερεκιςμό

H315

Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ

P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα.
P102: Μαθξηά από παηδηά.
P305 + P351 + P338 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ
ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε.
P302 + P352
P260
EUH210

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΕΠΑΦΘ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ: Πλφντε με άφκονο νερό

Μθν αναπνζετε ςκόνθ/ανακυμιάςεισ/αζρια/ςταγονίδια/ατμοφσ/εκνεφϊματα.
Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη εθόζνλ δεηεζεί.

Πεξηνξηζκνί ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη ζηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη κηγκάησλ (Annex XVII,
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REACH) : Γελ εθαξκόδεηαη.
Δηδηθέο Γηαηάμεηο όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο :
- Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products
- Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents
- Commission Regulation (EC) No 907/2006 of 20 June 2006 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament
and of the Council on detergents, in order to adapt Annexes III and VII
- Commission Regulation (EC) No 551/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament
and of the Council on detergents, in order to adapt Annexes V and VI thereto (surfactant derogation)
15.2 Αμηνιόγεζε Φεκηθήο Αζθάιεηαο
Ο παξαγσγόο δελ έρεη πξνβεί ζε αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο.
16. Λοιπέρ Πληποθοπίερ
Ννκνζεζία ζρεηηδόκελε κε ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο:
Σν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ANNEX II-Guide ηνπ Καλνληζκνύ EC Nº 1907/2006
(Regulation (EC) Nº 453/2010).
Σπκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο
Πιήξεο Κείκελν ησλ θξάζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 :
Οη θξάζεηο πνπ αλαγξάθνληαη δελ αλαθέξνληαη ζην πξντόλ; Αλαγξάθνληαη γηα ελεκεξσηηθό ζθνπό θαη ζαλ αλαθνξά ησλ επηκέξνπο
ζπζηαηηθώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.
CLP Regulation (EC) nº 1272/2008:
H302 Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ
H314 Προκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαφματα και οφκαλμικζσ βλάβεσ
H315 Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ
H318 Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ
H319 Προκαλεί ςοβαρό οφκαλμικό ερεκιςμό
Σπκβνπιέο ζρεηηδόκελεο κε ηελ εθπαίδεπζε:
Ζ εθπαίδεπζε ελδείθλπηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ αηπρήκαηα θαζώο θαη γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλσλ
Αζθαιείαο θαη ηεο εηηθέηαο ηνπ πξντόληνο.
Κύξηεο Βηβιηνγξαθηθέο Πεγέο :
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Σπληνκνγξαθίεο θαη Αθξσλύκηα :
- ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
-IMDG: International maritime dangerous goods code
-IATA: International Air Transport Association
-ICAO: International Civil Aviation Organisation
-COD: Chemical Oxygen Demand
-BOD5: 5-day biochemical oxygen demand
-BCF: Bioconcentration factor
-LD50: Lethal Dose 50
-CL50: Lethal Concentration 50
-EC50: Effective concentration 50
-Log-POW: Octanol–water partition coefficient
-Koc: Partition coefficient of organic carbon
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