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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εµπορική ονοµασία
: LG – ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
Ταυτότητα ουσίων που συµβάλλουν στην ταξινόµηση :
-----------1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση
: Υγρό στεγνωτικό φούρνου ατµού
Επαγγελµατική χρήση
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Στοιχεία της επιχείρησης
: POWERCHEM ΙΚΕ
Λ.Μεσογείων 271 & Βύρωνος
Χαλάνδρι 152 31
ΤΗΛ. 2109904360
FAX 2109904361
www.powerchem.gr
1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων : 210 7793777
ΕΚΑΒ : 166

2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Το µείγµα ταξινοµείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ (CLP/GHS) ως εξής:
Skin Irrit. 2 Η315
Eye Irrit. 2 Η319
Το µείγµα δεν ταξινοµείται σύµφωνα µε την Οδηγία 99/54/ΕΟΚ.
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Σπουδαιότερες δυσµενείς συνέπειες και επιπτώσεις :
Σπουδαιότερες δυσµενείς συνέπειες και επιπτώσεις από φυσικοχηµικές ιδιότητες:
To προϊόν δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ
(CLP/GHS).
Τo προϊόν σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται ως επικίνδυνο.
Σπουδαιότερες δυσµενείς συνέπειες και επιπτώσεις για το περιβάλλον :
To προϊόν δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ (CLP/GHS και σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ.
Σπουδαιότερες δυσµενείς συνέπειες και επιπτώσεις για την υγεία :
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ (CLP/GHS)
ως ερεθιστικό, Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος, Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Το προϊόν σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται.

∆είτε επίσης τα τµήµατα 9, Φυσικές και χηµικές ιδιότητες έως 12 Οικολογικές πληροφορίες.
2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Το µείγµα,σύµφωνα µε την Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ (CLP/GHS), ταξινοµείται και επισηµαίνεται
ως επικίνδυνο και πρέπει να φέρει τις ενδείξεις :
Εικονόγραµµα

GHS07
Προειδοποιητική λέξη

Προσοχή

∆ήλωσεις επικινδυνότητας
H315 : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Η319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
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∆ήλωσεις προφύλαξης :
P280 : Να φοράτε προστατευτικά γάντια/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/ το πρόσωπο.
P302 + P352 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό.
P305 + P351 + P338 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε
προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Ρ332 + Ρ313 : Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε/επισκεφθείτε
γιατρό.
Ρ337 + Ρ313 : Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός : Συµβουλευθείτε/επισκεφθείτε
γιατρό.
P362 + P364 : Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. *
Συµπληρωµατικές πληροφορίες κινδύνου :

-------

* Mόνο για συµπερίληψη στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλέιας.
Το µείγµα, σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ, δεν ταξινοµείται και επισηµαίνεται ως επικίνδυνο
και πρέπει να φέρει τις ενδείξεις :
Σύµβολο κινδύνου

:

-------------

Φράσεις κινδύνου

:

--------------

Φράσεις προφύλαξης

:

S 2
S 4 6

: Μακρυά από παιδιά.
: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως
ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή
την ετικέτα.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
∆εν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι.
Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ (PBT) : Μη εφαρµόσιµο.
αΑαΒ (vPvB) : Μη εφαρµόσιµο.
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3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
3.1. Ουσίες
Μη εφαρµόσιµο
3.2. Μείγµατα
Συστατικά (ουσίες) που συµβάλλουν στον κίνδυνο
Χηµική ονοµασία
Index No
EC No
CAS No Ταξινόµηση
συστατικών
(Αριθµός (EINECS No)
σύµφωνα µε
(ουσιών)
ευρετηρίου)
την οδηγία
67/548/ΕΚ
Fatty alcohol alkoxylate
Αλκοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη 4
Αριθµός καταχώρησης REACH:
02-2119552554-37-0000

Ταξινόµηση
σύµφωνα µε
τον κανονισµό
CLP

Εύρος
συγκεντρώσεων
w/w

Xi R 36/38 Eρεθ. ∆ερµ. 2, H315 10- <20%
Οφθαλµ. Ερεθ.2, H319
(Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2, H319)

Κιτρικό οξύ
µονοένυδρο
Αριθµός καταχώρησης REACH:
02-2119552554-37

201-069-1 5949-29-1 Xi R 36

Οφθαλµ. Ερεθ.2, H319 1- <10%
(Eye Irrit. 2, H319)

Sodium p-cumenesulphonate
π-κουµενοσουλφονικό νάτριο
Αριθµός καταχώρησης REACH:
01-2119457026-42-0008

239-854-6 15763-76-5 Xi R 36

Οφθαλµ. Ερεθ.2, H319 1- <10%
(Eye Irrit. 2, H319)

Το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου R και των δηλώσεων κινδύνου H αναγράφεται στο τµήµα
16, Άλλες πληροφορίες.
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4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις : Όσοι παρέχουν Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί.
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί από το προϊόν.
Σε περίπτωση αµφιβολίας ή εµφάνισης οποιουδήποτε συµπτώµατος να ζητηθεί ιατρική συµβουλή.
Αν ζητηθεί ιατρική συµβουλή επιδείξτε αυτό το ∆ελτίο δεδοµένων Ασφαλείας.
- Σε περίπτωση εισπνοής :
Αποµακρύνετε τον παθόντα από την έκθεση, µεταφέρετε τον σε καθαρό αέρα, βάλτε τον να ξεκουραστεί
και φροντίστε να τον διατηρήσετε ήρεµο.
∆ώστε τεχνητή αναπνοή στον παθόντα αν δεν αναπνέει µε µάσκα τσέπης εξοπλισµένη µε βαλβίδα.
Μην κάνετε τεχνητή αναπνοή στόµα µε στόµα διότι αυτό µπορεί να είναι επικίνδυνο.
Σε περίπτωση λιποθυµίας επιβάλλεται κατάκλιση µε µεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση σκεπάστε τον και
διατηρήστε τον ζεστό.
Ζητήστε ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς βλέπετε και τµήµατα 5, Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς και 10,
Σταθερότητα και ∆ραστικότητα.
- Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα :
Αφού βγάλετε τα µολυσµένα ρούχα και τα παπούτσια , ξεπλύνατε αµέσως το δέρµα µε άφθονο νερό
για τουλάχιστον 20 λεπτά και ζητήστε ιατρική συµβουλή και ειδικά αν ο ερεθισµός επιµένει ή αν
εµφανιστεί οποιοδήποτε σύµπτωµα. Πλύντε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
- Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια :
Αφαιρέστε φακούς επαφής. Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο τρεχούµενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά
κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή από οφθαλµίατρο.
- Σε περίπτωση κατάποσης :
Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο ∆ηλητηριάσεων : 210-7793777.
Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα του παθόντος µε άφθονο νερό µόνο αν έχει τις αισθήσεις του και δώστε
του να πιεί µικρές ποσότητες νερού. Σταµατήστε τη χορήγηση νερού αν ο παθών νιώθει αδιαθεσία γιατί
υπάρχει κίνδυνος εµετού. Μην προκαλέσετε εµετό εκτός αν σας το υποδείξει ιατρός.
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις άµεσες ή µεταγενέστερες
- Εισπνοή : Ίσως να προκληθεί ερεθισµός της µύτης, του στόµατος, του λαιµού, του βλεννογόνου
και της αναπνευστικής οδού.
- Επαφή µε το δέρµα : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
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- Επαφή µε τα µάτια : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό, ερυθρότητα.
- Κατάποση : ∆εν υπάρχουν γνωστά σηµαντικά συµπτώµατα και επιδράσεις.
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Βλέπε 4.1.
Εφαρµόστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Πλύνετε καλά το δέρµα και τα µάτια µε νερό.
Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
Σηµείωση για το ιατρικό προσωπικό : Θεραπεία κατά περίπτωση βάση συµπτωµάτων.
Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης ή προϊόντων καύσης από πυρκαγιά συνίσταται 48ωρη
ιατρική παρακολούθηση.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
5.1. Πυροσβεστικά µέσα
- Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης :
Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το περιβάλλον.
- Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης :
Αποφύγετε να χρησιµοποιήσετε µεγάλες ποσότητες νερού.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Έκλυση τοξικών ή επιβλαβών ατµών/οµίχλης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση αποσύνθεσης λόγω θερµότητας πιθανά να σχηµατισθούν διοξείδιο του άνθρακα και
µονοξείδιο του άνθρακα.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
- Προστατευτικές ενέργειες :
Αποµακρύνετε τους ανθρώπους. Αποµονώστε την περιοχή της φωτιάς και απαγορεύστε την είσοδο
στην περιοχή µη απαραίτητων ατόµων και που δεν φέρουν προστατευτικό εξοπλισµό.
- Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες :
Χρησιµοποιείτε τον συνήθη προστατευτικό εξοπλισµό σε περιπτώσεις πυρκαγιών.
Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και προστατευτική από την πυρκαγιά πλήρης ενδυµασία
θεωρούνται απαραίτητα.
Σηµείωση : Αποµακρύνετε τις συσκευασίες (τα δοχεία) από την περιοχή εκδήλωσης της πυρκαγιάς,
αν αυτό είναι εφικτό χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Το µολυσµένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να
απορρίπτεται σύµφωνα µε τους επίσηµους κανονισµούς.
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6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
6.1.1 Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης :
Χρησιµοποιήστε προστατευτικό εξοπλισµό. Μην αφήνετε να εισέλθουν στην περιοχή µέλη του
προσωπικού που δεν είναι απαραίτητα και δεν φέρουν προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµονώστε
την περιοχή, αποµακρύνετε τους ανθρώπους και φροντίστε να παραµείνουν στην πλευρά από
όπου πνέει ο αέρας.
Αερίστε καλά την περιοχή της διαρροής ή της απελευθέρωσης.
Απαγορεύεται το κάπνισµα στην περιοχή. Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης.
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα και αποφύγετε την εισπνοή ατµών και αερίων.
Κατά την αντιµετώπιση της διαρροής να φοράτε οπωσδήποτε αδιάβροχο ρουχισµό, αδιάβροχα γάντια,
προστατευτικά γυαλιά, αντιολισθητικά και αδιάβροχα παπούτσια.
Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
Προσοχή το χυµένο υλικό (υγρό) µπορεί να είναι ολισθηρό.
Βλέπετε και τµήµατα 7, Χειρισµός και αποθήκευση και 8, Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
6.1.2 Για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Βλέπετε τµήµα 8, Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία και ειδικότερα τµήµα 8.2 Έλεγχος της
έκθεσης.
6.2. Περιβαντολλογικές προφυλάξεις
Αποφύγετε την απελευθέρωση ή την εκροή του στο περιβάλλον ή σε αποχετεύσεις, επιφανειακά
ύδατα, αποθέµατα υπόγειων υδάτων, υπονόµους, διόδους νερού, στο έδαφος και σε χαντάκια.
Βλέπετε και τµήµα 12, Οικολογικές Πληροφορίες. Ενηµερώστε τις Αρµόδιες Αρχές σε περίπτωση
διασποράς ή εισόδου του σε επιφανειακά και υπόγεια νερά, σε αποχετεύσεις, σε υπονόµους σε
διόδους νερού, σε ποτάµια και λίµνες, στο έδαφος.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Καλύψτε τις αποχετεύσεις. Περιορίστε το υγρό.
Αν η έκλυση είναι µικρή τότε ξεπλύνατε τα υπολείµµατα µε νερό.
Αν η έκλυση είναι σε µεγάλη ποσότητα απορροφήστε µε άµµο ή άλλο αδρανές απορροφητικό υλικό
και τοποθετήστε το σε κλειστά δοχεία µε κατάλληλη επισήµανση για µετέπειτα απόρριψη.
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα (βλέπετε τµήµα 13).
Η απόρριψη πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Μην ανακατέψετε µε άλλα άχρηστα υλικά.
6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Βλέπετε και τµήµατα 8, Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία και 13, Στοιχεία σχετικά µε την
απόρριψη.
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7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
7.1.1. Χειρισµός :
Να χειρίζεστε το προϊόν σύµφωνα µε τους κανόνες καλής υγιεινής και ασφάλειας.
Να χρησιµοποιείται µόνο κατάλληλο εξοπλισµό και υλικά που είναι συµβατά µε το µείγµα.
- Κατάλληλα υλικά για το χειρισµό : Κατάλληλα πλαστικά.
- Ακατάλληλα υλικά για το χειρισµό : Kαυστικά , αλκάλια, µέταλλα, αναγωγικά µέσα, οξειδωτικά µέσα.
Μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιάς και έκρηξης : ∆εν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.
Μέτρα για την αποφυγή της δηµιουργίας αερολυµάτων και σκόνης : ∆εν απαιτούνται ειδικές
προφυλάξεις.
Μέτρα για τη µείωση της απελευθέρωσης από το περιβάλλον : Αµέσως αποµακρύνεται και
διαθέστε κατάλληλα το υλικό που διαχύθηκε.
7.1.2. Μέτρα Υγιεινής : Μην καταναλώνετε τρόφιµα και ποτά και µην καπνίζετε στο χώρο κατά τον
χειρισµό, του προϊόντος. Πλύνετε καλά τα χέρια σας µετά τη χρήση του προϊόντος, πριν φάτε, πιείτε ή
καπνίσετε. Αφαιρέστε τυχόν µολυσµένο ρουχισµό πριν να εισέλθετε σε χώρους φαγητού. Πλύνετε τα
µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
Βλέπετε και τµήµα 8, Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία και τµήµα 8.2. Έλεγχος της έκθεσης.
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
Να διατηρείται µόνο στον αρχικό περιέκτη.
Να φυλάσεται σε κατάλληλα επισηµασµένο περιέκτη.
Κρατήστε τα δοχεία καλά κλεισµένα και στεγνά.
Κρατείστε το µακριά από ασύµβατα προϊόντα.
Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό µέρος (Θερµοκρασίες κάτω των 35 °C).
Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό του χώρου αποθήκευσης.
Φυλάξτε το προϊόν από το άµεσο ηλιακό φως.
- Κατάλληλα υλικά για την αποθήκευση : Κατάλληλα πλαστικά.
- Ακατάλληλα υλικά για την αποθήκευση : Μέταλλα (χάλυβας, αλουµίνιο).
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Για τις χρήσεις που αναφέρονται στο τµήµα 1.1, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι συµβουλές του
τµήµατος 7.
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1. Παράµετροι ελέγχου
Πρόκειται για µείγµα, για το οποίο δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Παρακάτω αναφέρονται οι
διαθέσιµες τιµές ορίων των επικίνδυνων συστατικών (ουσιών) του µείγµατος.
8.1.1. Τιµές ορίων επαγγελµατικής έκθεσης/Βιολογικές οριακές τιµές
Τιµές ορίων επαγγελµατικής έκθεσης (Occupational exposure limit values ) :

Συστατικό (ουσία)

Τιµές ορίων επαγγελµατικής έκθεσης

Fatty alcohol alkoxylate
Αλκοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη 4

∆εν υπάρχει γνωστό Όριο Επαγγελµατικής Έκθεσης.

Κιτρικό οξύ µονοένυδρο
EINECS Νο 201-069-1
CAS No 5949-29-1

∆εν υπάρχει γνωστό Όριο Επαγγελµατικής Έκθεσης.

Sodium p-cumenesulphonate
π-κουµενοσουλφονικό νάτριο
EINECS Νο 239-854-6
CAS No 15763-76-5

∆εν υπάρχει γνωστό Όριο Επαγγελµατικής Έκθεσης.

8.1.2. Πληροφορίες σχετικά µε τις επί του παρόντος συνιστάµενες διαδικασίες παρακολούθησης
∆εν υπάρχουν σχετικά στοιχεία.
8.1.3. Εφαρµοστέες οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσηςή/και βιολογικές οριακές τιµές αέριων
ρυπαντών (αν σχηµατίζονται κατά την προβλεπόµενη χρήση της ουσίας ή το µείγµατος)
∆εν υπάρχουν σχετικά στοιχεία.

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΚ αριθ. 1907/2006 και µε τον Κανονισµό ΕΕ αριθ. 453/2010)
Ηµεροµηνία έκδοσης : 23/10/2014
Έκδοση : 1

POWERCHEM ΙΚΕ

Σελίδα 10 από 24

Προϊόν : LG – ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΤΜΟΥ

8.1.4. Τιµές DNEL/PNEC :
Ουσία : Sodium p-cumenesulphonate (π-κουµενοσουλφονικό νάτριο),
EINECS Νο 239-854-6, CAS No 15763-76-5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)
α) Εργαζόµενοι
============================================================================
Ενδεχόµενες επιπτώσεις στην υγεία
Πιθανή οδός(-οί) έκθεσης
Τιµή
============================================================================
Οξεία – συστηµατικές επιπτώσεις
Επαφή µε το δέρµα
Μη διαθέσιµο
Οξεία – συστηµατικές επιπτώσεις
Εισπνοή
Μη διαθέσιµο
Οξεία – συστηµατικές επιπτώσεις
Κατάποση
Μη διαθέσιµο
Οξεία – τοπικές επιπτώσεις
Επαφή µε το δέρµα
Μη διαθέσιµο
Οξεία – τοπικές επιπτώσεις
Εισπνοή
Μη διαθέσιµο
Οξεία – τοπικές επιπτώσεις
Κατάποση
Μη διαθέσιµο
Μακροχρόνια – συστηµατικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια - συστηµατικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια - συστηµατικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια – τοπικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια – τοπικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια – τοπικές επιπτώσεις

Επαφή µε το δέρµα
Εισπνοή
Κατάποση
Επαφή µε το δέρµα
Εισπνοή
Κατάποση

7.6 mg/kg/bw/d
53.6 mg/ µ3
Μη διαθέσιµο
Μη διαθέσιµο
Μη διαθέσιµο
Μη διαθέσιµο

β) Καταναλωτές
============================================================================
Ενδεχόµενες επιπτώσεις στην υγεία
Πιθανή οδός(-οί) έκθεσης
Τιµή
============================================================================
Οξεία – συστηµατικές επιπτώσεις
Επαφή µε το δέρµα
Μη διαθέσιµο
Οξεία – συστηµατικές επιπτώσεις
Εισπνοή
Μη διαθέσιµο
Οξεία – συστηµατικές επιπτώσεις
Κατάποση
Μη διαθέσιµο
Οξεία – τοπικές επιπτώσεις
Επαφή µε το δέρµα
Μη διαθέσιµο
Οξεία – τοπικές επιπτώσεις
Εισπνοή
Μη διαθέσιµο
Οξεία – τοπικές επιπτώσεις
Κατάποση
Μη διαθέσιµο
Μακροχρόνια – συστηµατικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια - συστηµατικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια - συστηµατικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια – τοπικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια – τοπικές επιπτώσεις
Μακροχρόνια – τοπικές επιπτώσεις

Επαφή µε το δέρµα
Εισπνοή
Κατάποση
Επαφή µε το δέρµα
Εισπνοή
Κατάποση

3.8 mg/kg/bw/d
13.2 mg/µ3
Μη διαθέσιµο
Μη διαθέσιµο
Μη διαθέσιµο
Μη διαθέσιµο
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Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (PNEC)
===========================================================================
Τµήµα
Τιµή
Παρατηρήσεις
============================================================================
Γλυκό νερό
0.23 mg/l
Θαλάσσιο ύδωρ
Μη διαθέσιµο
∆ιακοπτόµενες εκλύσεις
2.3 mg/l
Ίζηµα
Μη διαθέσιµο
Έδαφος
Μη διαθέσιµο
Μονάδα επεξεργασίας λυµάτων
100 mg/l
8.1.5. Σύσταση ειδικού ελέγχου ορίων (αν χρησιµοποιείται µια προσέγγιση ελέγχου ορίου)
Μη εφαρµόσιµο.
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
8.2.1. Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι :
Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό στο χώρο εργασίας.
Χρησιµοποιείτε τοπικό σύστηµα εξαερισµού ή άλλα µηχανικά µέσα ελέγχου για να διατηρείτε τα
ατµοσφαιρικά επίπεδα κάτω από το όριο έκθεσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή τις οδηγίες. Αν δεν
υπάρχουν απαιτήσεις ή οδηγίες σχετικά µε το όριο έκθεσης, για τις περισσότερες εργασίες θα πρέπει
να επαρκεί ο γενικός αερισµός. Ο τοπικός εξαερισµός ίσως είναι απαραίτητος για ορισµένες εργασίες.
8.2.2. Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός :
8.2.2.1. Να αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια, το δέρµα ή τα ρούχα, η κατάποση καθώς και η εισπνοή
ατµών.
Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Να βγάζετε αµέσως τα λερωµένα, βρεγµένα ενδύµατα.
Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. Να πλένετε τα χέρια µετά από κάθε
χειρισµό του προϊόντος. Μην καταναλώνετε τρόφιµα και ποτά και µην καπνίζετε στο χώρο κατά τον
χειρισµό, του προϊόντος.
8.2.2.2. Εξοπλισµός για την ατοµική προστασία:
α) Προστασία των µατιών/ του προσώπου :
Χρήση προστατευτικών γυαλιών µε πλευρικά προστατευτικά, συσκευής προστασίας µατιών/προσώπου.
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά (πρότυπο ΕΝ166).
β) Προστασία του δέρµατος :
i) Προστασία των χεριών :
Χρήση προστατευτικών γαντιών ελεγµένα µε βάση το πρότυπο ΕΝ374. Το υλικό των γαντιών θα πρέπει
να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος. Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαµβάνοντας
υπ’ όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθµό διαπερατότητας και την υποβάθµιση. Η επιλογή του
κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας,
τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή.
Κατάλληλα υλικά : Eλαστικό νιτριλίου (nitrile rubber). Πάχος υλικού : 0.4 mm
∆είκτης προστασίας τουλάχιστον 6. Χρόνος διέλευσης : > 480 min
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ii) Άλλα µέτρα :
Χρήση προστατευτικής ενδυµασίας. Φοράτε πλαστικές ή λαστιχένιες µπότες.
γ) Προστασία των αναπνευστικών οδών :
Να αποφεύγεται η εισπνοή ατµών/εκνεφελωµάτων. Χρήση εξαεριστικών συστηµάτων.
Σε περίπτωση σχηµατισµού ατµών ή σταγονιδίων : Φοράτε µάσκα µε εγκεκριµένο φίλτρο.
8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης :
Αποφύγετε την απελευθέρωση ή την εκροή του στο περιβάλλον ή σε επιφανειακά ύδατα.
Τα λύµατα θα πρέπει να οδηγούνται σε µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Πριν την απόρριψη τους πρέπει να ρυθµίζεται η τιµή του pH σε τιµή 6-9.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Όψη
: Μπλέ Υγρό.
Οσµή
: Άοσµο.
Όριο οσµής
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
3.0 ± 0.5
pH ως έχει στους 20 °C
Σηµείο πήξης
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Σηµείο τήξης
: Μη εφαρµόσιµο στα υγρά
Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Σηµείο ανάφλεξης (Flash point)
: > 55 °C
Ταχύτητα εξάτµισης
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Αναφλεξιµότητα
: } ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Ανώτερη/χαµηλότερη αυτοαναφλεξιµότητα : }∆εν αναφλέγεται, δεν καίγεται, δεν εκρήγνυται
Όρια εκρηκτικότητας
: }
Πίεση ατµών
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Πυκνότητα ατµών
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Σχετική πυκνότητα
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
∆ιαλυτότητα στο νερό 20 °C
: ∆ιαλυτό.
Συντελεστής κατανοµής n-οκτανόλης/νερό : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Θερµοκρασία αποσύνθεσης
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Ιξώδες
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα
Εκρηκτικές ιδιότητες
: ∆εν έχει
Οξειδωτικές ιδιότητες
: ∆εν έχει
9.2. Άλλες πληροφορίες
Μη διαθέσιµες

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΚ αριθ. 1907/2006 και µε τον Κανονισµό ΕΕ αριθ. 453/2010)
Ηµεροµηνία έκδοσης : 23/10/2014
Έκδοση : 1

POWERCHEM ΙΚΕ

Σελίδα 13 από 24

Προϊόν : LG – ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΤΜΟΥ

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.1 ∆ραστικότητα
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης.
10.2 Χηµική σταθερότητα
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος αποθήκευσης και χειρισµού.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού επικίνδυνες αντιδράσεις δεν θα
λάβουν χώρα.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγή
Να αποφεύγεται η έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες και το άµεσο ηλιακό φως, η υγρασία και η ψύξη.
10.5. Μη συµβατά υλικά
Αποφύγετε την επαφή µε : καυστικά , αλκάλια, µέταλλα, αναγωγικά µέσα, οξειδωτικά µέσα.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού δεν µπορεί να παραχθούν επικίνδυνα
προϊόντα αποσύνθεσης.
∆ιαβάστε και το τµήµα 7, Χειρισµός και αποθήκευση.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Τοξικολογικές επιπτώσεις από :
- Κατάποση : Το µείγµα δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται ως επικίνδυνο, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ (CLP/GHS) και µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ, σε περίπτωση
κατάποσης.
: Το µείγµα ταξινοµείται και επισηµαίνεται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ
- ∆έρµα
(CLP/GHS), ως ερεθιστικό, Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Το µείγµα δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται, σύµφωνα µε την ΥΑ 265/2002
(Οδηγία 99/45/ΕΚ).

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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: Το µείγµα ταξινοµείται και επισηµαίνεται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ
(CLP/GHS), ως ερεθιστικό. Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Το µείγµα δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται, σύµφωνα µε την ΥΑ 265/2002
(Οδηγία 99/45/ΕΚ).
: Το µείγµα δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται ως επικίνδυνο, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ (CLP/GHS) και µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ, ως επικίνδυνο
για το αναπνευστικό σύστηµα.

Πρόκειται για µείγµα για το οποίο τοξικολογικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες. Παρακάτω
αναφέρονται οι διαθέσιµες τοξικολογικές πληροφορίες των επικίνδυνων συστατικών (ουσιών)
του µείγµατος.
Ουσία : Fatty alcohol alkoxylate, Αλκοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οξεία τοξικότητα
Κατάποση
∆έρµα
Εισπνοή

: Πειραµατικά δεδοµένα/από υπολογισµό :
LD50 αρουραίος (από το στόµα) : >2000 mg/kg
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.

∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος : Πειραµατικά δεδοµένα/από υπολογισµό :
Σε κουνέλι : Ερεθιστικό. (ΟΟΣΑ- Οδηγία 404)

Σοβαρή οφθαλµική βλάβη των µατιών : Πειραµατικά δεδοµένα/από υπολογισµό :
Σε κουνέλι : Ερεθιστικό. (ΟΟΣΑ- Οδηγία 405)

Ευαισθητοποίηση
∆έρµα
Εισπνοή

∆εν είναι γνωστή καµία ευαισθητοποίηση.
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.

Τοξικότητα στην µεταλλαξιογένεση γενετικών οργάνων : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες
πληροφορίες

Χρόνια τοξικότητα και Καρκινογένεση : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
STOT – µια εφάπαξ έκθεση : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
STOT - επαναλαµβανόµενη έκθεση : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Κιτρικό οξύ µονοένυδρο, EINECS Νο 201-069-1, CAS No 5949-29-1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οξεία τοξικότητα
Κατάποση
∆έρµα
Εισπνοή

: LD50 ποντίκι (από το στόµα) : 5400 mg/kg
LD50 αρουραίος (από το στόµα) : 3000 mg/kg
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.

∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.
Σοβαρή οφθαλµική βλάβη των µατιών : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.
Ευαισθητοποίηση
∆έρµα
Εισπνοή

∆εν είναι γνωστή καµία ευαισθητοποίηση.
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.

Τοξικότητα στην µεταλλαξιογένεση γενετικών οργάνων : ∆εν παρατηρήθηκε
µεταλλαξιογόνος επίδραση σε δοκιµασία in-vivo (Mammalian-Animal)
Χρόνια τοξικότητα και Καρκινογένεση : Σε µελέτες µε αρουραίους από του στόµατος, δεν
παρατηρήθηκε καρκινογόνος επίδραση.
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή : ∆εν υπάρχουν ενδείξεις τοξικότητα στην αναπαραγωγή.

STOT – µια εφάπαξ έκθεση : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
STOT - επαναλαµβανόµενη έκθεση : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Sodium p-cumenesulphonate (π-κουµενοσουλφονικό νάτριο),
EINECS Νο 239-854-6, CAS No 15763-76-5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οξεία τοξικότητα
Κατάποση
∆έρµα
Εισπνοή

: LD50 αρουραίος (από το στόµα) : >7200 mg/kg
: LD50 κουνέλι (από το δέρµα) > 2000 mg/kg σωµ.βάρους
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.

∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος : Ήπια ερεθιστικό για το δέρµα σε κουνέλι (ΟΕCD 404).
Σοβαρή οφθαλµική βλάβη των µατιών : Mέτρια ερεθιστικό για τους οφθαλµούς (ΟΕCD 405).

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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∆εν προκαλεί ευαισθητοποίηση.
: ∆εν προκαλεί ευαισθητοποίηση σε guinea pig (ΟΕCD 406).
: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.

Τοξικότητα στην µεταλλαξιογένεση γενετικών οργάνων : Mελέτες (EPA OPPTS, OPPTS
870.5375 in vitro σε mammalian chromosome aberration Test και
OECD 474 σε mammalian Erythocyte Micronucleus Test) δεν
έδειξαν ένδειξη για µεταλλαξιογένεση γενετικών οργάνων.

Χρόνια τοξικότητα και Καρκινογένεση : Mελέτες (OECD 453 σε αρουραίους από το δέρµα
σε έκθεση για 2 χρόνια ; 5 ηµέρες τη βδοµάδα) δεν έδειξαν ένδειξη για καρκινογένεση.
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή : NOAEL ποντίκι (από το στόµα) > 936 mg/kg.
STOT – µια εφάπαξ έκθεση : Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα.
STOT - επαναλαµβανόµενη έκθεση : Μη καταχωρηµένο.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το µείγµα δεν ταξινοµείται και δεν επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ και µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ.
Χειριστείτε το σύµφωνα µε την σωστή πρακτική στο χώρο εργασίας, αποφεύγοντας την απελευθέρωση
του προϊόντος στο περιβάλλον.
Πρόκειται για µείγµα για το οποίο οικολογικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες. Παρακάτω
αναφέρονται οι διαθέσιµες οικολογικές πληροφορίες των επικίνδυνων συστατικών (ουσιών)
του µείγµατος.
12.1. Τοξικότητα
Ουσία : Fatty alcohol alkoxylate, Αλκοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υδατική τοξικότητα
Τοξικότητα για τα ψάρια :
LC50 (48 h) : 1-10 mg/l, Leuciscus idus
Τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα :
EC50 (48 h) : 1-10 mg/l
LC 0 : 1-10 mg/l

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Τοξικότητα σε Μικροοργανισµοί/Επίδραση στην ενεργοποιηµένη ιλύ :
ΕC10 > 100 mg/l, ενεργοποιηµένη ιλύς (DEV-L2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Κιτρικό οξύ µονοένυδρο, EINECS Νο 201-069-1, CAS No 5949-29-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υδατική τοξικότητα
Τοξικότητα για τα ψάρια :
LC50 (96 h) : 440-760 mg/l, Leuciscus idus
Τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα :
EC50 (72 h) : 120 mg/l, Daphnia
Τοξικότητα σε Μικροοργανισµούς :
ΕC50 (16 h) > 100000 mg/l, Pseudomonas putida
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Sodium p-cumenesulphonate (π-κουµενοσουλφονικό νάτριο),
EINECS Νο 239-854-6, CAS No 15763-76-5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Υδατική τοξικότητα
Τοξικότητα για τα ψάρια :
LC50 (96 h) : > 1000 mg/l, fish (EPA OPPTS EPA OTS 797.1400)
Τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα :
EC50 (48 h) : > 1000 mg/l, Daphnia (EPA OPPTS EPA OTS 797.1300)
Τοξικότητα σε άλγη :
EbC50 (96 h) : > 230 mg/l, (EPA OPPTS EPA OTS 797.1050)
Χρόνια τοξικότητα σε άλγη :
NOEC (96 h) : 31 mg/l, (EPA OPPTS)
Τοξικότητα σε Μικροοργανισµούς :
ΕrC50 (3 h) > 1000 mg/l, Bacteria
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12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση
Ουσία : Fatty alcohol alkoxylate, Αλκοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σταθερότητα :
Υδρόλυση : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
Βιοαποικοδόµηση :
≥ 90 % Ενεργό συστατικό βισµουθίου (τροποπ. ΟΟΣΑ 301Ε)
≥ 60 % BOD της ThOD (28 D) (Οδηγία ΟΟΣΑ 301F) Εύκολα βιοαποικοδοµήσιµο.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Κιτρικό οξύ µονοένυδρο, EINECS Νο 201-069-1, CAS No 5949-29-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σταθερότητα :
Υδρόλυση : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
Βιοαποικοδόµηση :
Άµεσα βιοδιασπάσιµο.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Sodium p-cumenesulphonate (π-κουµενοσουλφονικό νάτριο),
EINECS Νο 239-854-6, CAS No 15763-76-5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σταθερότητα :
Υδρόλυση : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
Βιοαποικοδόµηση :
∆οκιµή Άµεσης βιοδιασπασιµότητας – ανάπτυξης CO2 (28d) (Οδηγία ΟΟΣΑ 301B) : 103-109%.
Άµεσα βιοδιασπάσιµο.
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Ουσία : Fatty alcohol alkoxylate, Αλκοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------∆εν πρέπει να αναµένεται βιοσυσσώρευση σε οργανισµούς.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Κιτρικό οξύ µονοένυδρο, EINECS Νο 201-069-1, CAS No 5949-29-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εκτίµηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης :
∆υναµικό βιοσυσσώρευσης : LogPow : -1.67, BCF : - , ∆υναµικό : χαµηλό
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Sodium p-cumenesulphonate (π-κουµενοσουλφονικό νάτριο),
EINECS Νο 239-854-6, CAS No 15763-76-5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εκτίµηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης :
∆υναµικό βιοσυσσώρευσης : LogPow : -1.1, BCF : - , ∆υναµικό : χαµηλό
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Ουσία : Fatty alcohol alkoxylate, Αλκοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Εκτίµηση κινδύνων µεταφοράς µεταξύ περιβαλλοντικών διαµερισµάτων :
Η ουσία δεν θα εξατµιστεί στην ατµόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού.
Είναι δυνατή η προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Κιτρικό οξύ µονοένυδρο, EINECS Νο 201-069-1, CAS No 5949-29-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ουσία : Sodium p-cumenesulphonate (π-κουµενοσουλφονικό νάτριο),
EINECS Νο 239-854-6, CAS No 15763-76-5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική
ΑΒΤ (PBT) ή αΑαΒ (vPvB).
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Καµία γνωστή.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Η απόρριψη του προϊόντος, συσκευασίας και των αποβλήτων πρέπει να γίνεται υπό ελεγχόµενες
συνθήκες σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες. Όλες οι µέθοδοι απόρριψης πρέπει να συµµορφώνονται
µε την εθνική και την τοπική νοµοθεσία.
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Απόρριψη προϊόντος και συσκευασίας :
΄Οπου είναι εφικτό η ανακύκλωση του προϊόντος και της συσκευασίας είναι προτιµότερη από την
απόρριψη. Πλύντε τους περιέκτες µε νερό. Απορρίψτε τα σαν µη χρησιµοποιηµένο προϊόν.
∆ιαχείρηση αποβλήτων :
∆ιαλύστε µε άφθονο νερό.
Απόρριψη λυµάτων :
Εξουδετέρωση και απόρριψη στον υπόνοµο.
Βλέπετε επίσης τα τµήµατα 6 Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης και 7, Χειρισµός και
αποθήκευση.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
UN ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Επισήµανση) : ∆εν ταξινοµείται ως επικίνδυνο κατά την
µεταφορά.
14.1. Αριθµός ΟΗΕ (UN No) : -----14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ (Shipping Name) : --------14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά (Transport hazard class(es) : ----14.4. Οµάδα συσκευασίας (Packing Group) : ---14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (Environmental hazards) : ----14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη (Special precautions for user): ----14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του
κώδικα IBC (Transport on bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and IBC code) :
Μη εφαρµόσιµο
∆ΙΑ ΞΗΡΑΣ (ADR/RID)
Αριθµός ΟΗΕ, UN Number: ----Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ, UN Proper Shipping Name: ----Τάξη κινδύνου κατά τη µεταφορά ,Τransport Hazard Class: ----Οµάδα συσκευασίας, Packing group: -----Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, Environmental Hazards: -----Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη, Special precautions for user: -------Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και τουκώδικα IBC,
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code: Not applicable, Μη

εφαρµόσιµο
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∆ΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (IMDG)
Αριθµός ΟΗΕ, UN Number:
Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ, UN Proper Shipping Name: ------Τάξη κινδύνου κατά τη µεταφορά ,Τransport Hazard Class: -----Οµάδα συσκευασίας, Packing group: -----Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, Environmental Hazards: ------Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη, Special precautions for user: None, Καµία
Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και τουκώδικα IBC,
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code: Not applicable, Μη

Εφαρµόσιµο
∆ΙΑ ΑΕΡΟΣ (ICAO_TI/IATA-DGR)
Αριθµός ΟΗΕ, UN Number: ----Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ, UN Proper Shipping Name: ------Τάξη κινδύνου κατά τη µεταφορά ,Τransport Hazard Class: -------Οµάδα συσκευασίας, Packing group: ------Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, Environmental Hazards: -------Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη, Special precautions for user: -------Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και τουκώδικα IBC,
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code: Not applicable, Μη

εφαρµόσιµο
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

ADR/RID: Classification code: C1 / Labels: ---- / Hazard identification No : ----- /TREM-Card or ERG
number : CEFIC TEC(R) ------------AND(R): Labels: -------IMDG: EmS number: F-A, S-B / Labels: -----ICAO/IATA: Labels: --------

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
15.1. Κανονισµοί /νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία
ή το µείγµα
- Εθνικές διατάξεις
-ΚΥΑ 1233/91 & 172/92 (ΦΕΚ 277/τ.Β΄/20-4-1992) – Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως ΑΧΣ
και καθιέρωση συστήµατος καταχώρησης των απορρυπαντικών και των προϊόντων καθαρισµού ,
όπως συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ 918/96 (ΦΕΚ 534/τ.Β΄/30-6-1997) – Κατάργηση της 625/93
απόφασης του ΑΧΣ και συµπλήρωση των άρθρων 3 και 4 των αποφάσεων 1233/91 και 172/92 του
ΑΧΣ και όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7.04.2014) ,άρθρο 1, παράγραφος
ΣΤ΄, υποπαρ. ΣΤ΄.5, σηµείο 7 (α, β, γ, δ).
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-ΥΑ Α2-861 (ΦΕΚ2044/Β/2013) (Κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ όσον αφορά τα απορρυπαντικά), άρθρο 84,
εκτός από το 1ο εδάφιο στοιχείου στ΄, παρ. 1, του άρθρου αυτού.
- Κοινοτικές διατάξεις
-Οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
-Οδηγία 99/45/ΕΚ και τροποποιήσεις της.
-Κανονισµός (ΕΚ) 1907/2006 της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 (REACH).
-Κανονισµός (ΕΚ) 453/2010 της 20ης Μαίου 2010 (Τροποποίηση REACH).
-Κανονισµός (ΕΚ) 1272/2008 της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 (CLP) .
-Κανονισµός (ΕΚ) 790/2009 της 10ης Αυγούστου 2009 (Τροποποίηση CLP).
-Κανονισµός (ΕΚ) 286/2011 της 10ης Μαρτίου 2011 (Τροποποίηση CLP).
-Κανονισµός (ΕΚ) 487/2013 (Τροποποίηση CLP).
-Κανονισµός (ΕΚ) 648/2004 της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά και
τροποποιήσεις αυτού.
15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
∆εν έχει διενεργηθεί .

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
16. α)Τροποποιήσεις στο παρόν ∆∆Α σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση- Σηµεία που έχουν
αναθεωρηθεί :
Το παρόν ∆∆Α είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό ΕΚ 1272/2008, τον Κανονισµό ΕΚ αριθ. 1907/2006
και τον Κανονισµό ΕΕ 453/2010.
16 β) Συντµήσεις και αρκτικόλεξα :
ΕΚ : Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ΓΧΚ : Γενικό Χηµείο του Κράτους
ΕΚΑΒ : Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΥΑ : Υπουργική Απόφαση
CAS : Chemical Abstracts Service
EINECS : European Inventory of Existing Chemical Substances
Index No ( Αριθµός ευρετηρίου) : Αριθµός ευρετηρίου του Μέρους 3 του Παραρτήµατος VI του
Κανονισµού
CLP : Classification, Labeling and Packaging
ACGIH : American Conference of Government Industrial Hygienists
TWA : Time Weighted Average
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STEL : Short term exposure
SCOEL : Scientific Committee on Occupational Exposure Limits
TLV : Threshold Limit Value
PEL : Permissible Exposure Limit
DNEL : Derived Νo Εffect Level
PNEC : Predicted No Effect Concentration
STP : Μονάδα επεξεργασίας λυµάτων
LD50 : Lethal Dose 50 (Lethal concentration for 50% of population)
LC50 : Lethal Concentration 50 (Lethal concentration for 50% of population
NOELR : No Observed Effect Loading Rate
LOAEL : Lowest Observed Adverse Effect Level
NOEC : No Observed NOEL : No Observed Effect Level Effect Concentration
NOAEL : No Observed Adverse Effect Level
OECD : Organization for Economic Co-Operation and Development
ΑΒΤ (PBT) : Persistent, bioaccumulative and toxic
αΑαΒ (vPvB) : Very persistent very bioaccumulative
STOT : Specific Target Organ Toxicity
ADR : Acccord Europeen relative au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG : International Maritime Dangerous Goods
ICAO : International Civil Aviation Organization
IATA : International Air Transport Organization
RID : Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
16 γ) Κατάλογος σχετικών φράσεων κινδύνου R και δηλώσεων κινδύνου Η :
R - Φράσεις κινδύνου :
R 36/38 : Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.
R 36 : Ερεθίζει τα µάτια.
Η- ∆ηλώσεις κινδύνου :
H315 : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Η319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
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16 δ) Επιπρόσθετα στοιχεία επισήµανσης του µείγµατος που προβλέπονται από την εθνική
νοµοθεσία ή από την κοινοτική νοµοθεσία και δεν αναφέρονται στο σηµείο 2.2. :
- Εθνική νοµοθεσία :

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1233/91 & 172/92 (ΦΕΚ 227/τ.Β΄/20-4-1992), όπως συµπληρώθηκε µε την
ΚΥΑ 918/96 (ΦΕΚ 534/τ.Β΄/30-6-1997) :
Μακριά από παιδιά
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων : 2107793777
- Κοινοτική νοµοθεσία :
∆ήλωση συστατικών επί της ετικέτας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 648/2004 :
- Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες : 5 % αλλά κάτω του 15%
16 ε) Λοιπές πληροφορίες :
Οι παραπάνω πληροφορίες και συστάσεις αφορούν µόνο το συγκεκριµένο µείγµα όπως
προσδιορίζεται παραπάνω και µπορεί να µην ισχύουν για το ίδιο µείγµα αν χρησιµοποιείται
σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε άλλο µείγµα ή ουσία ή υλικό ή σε οποιαδήποτε διεργασία.
Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προδιαγραφές υγιεινής , ασφάλειας και περιβαντολλοντικών απαιτήσεων σύµφωνα µε την καλύτερη γνώση που έχει η επιχείρηση POWERCHEM ΙΚΕ
για το προϊόν και όχι εγγύηση για συγκεκριµένες ιδιότητες του προϊόντος.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων που αναφέρονται στο
∆∆Α και των γενικών µέτρων ασφαλείας και των µέτρων υγιεινής.

