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Συμμορυώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II 

(453/2010) - Ευρώπη 

  

  

11..ΣΣηηοοιισσεείίαα  ΟΟςςζζίίααρρ  //ΠΠααππααζζκκεεςςάάζζμμααηηοορρ  κκααιι  ΔΔηηααιιππεείίααρρ//ΔΔππιισσεείίππηηζζηηρρ  
 

1.1 Δκπνξηθή Ολνκαζία   4 Calc 

Αξηζκόο Καηαρώξεζεο Γ.Φ.Κ 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) 

 

22..ΠΠπποοδδιιοοππιιζζμμόόρρ  ηηωωνν  ΚΚιιννδδύύννωωνν  
 

2.1 Καηάηαμε  

Κανονιζμόρ CLP (EC) 1272/2008 : 

               

      ΠΠξξννζζννρρήή               

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 Ε ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΕΠΑΦΘ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ: Πλφντε με άφκονο νερό 

P260 Μθν αναπνζετε ςκόνθ/ανακυμιάςεισ/αζρια/ςταγονίδια/ατμοφσ/εκνεφϊματα. 

EUH210 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη εθόζνλ δεηεζεί. 

2.3 Άιινη Κίλδπλνη 

N/A 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________________ 

Γεληίο Γεδομένων Αζθαλείαρ 
_________________________________________________________________ 
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3.Σύνθεζη / Σηοισεία για ηα Σςζηαηικά 

  
ΦΦεεκκηηθθήή  ΣΣύύλλζζεεζζεε  ::  ΜΜίίγγκκαα..    

ΣΣππζζηηααηηηηθθάά              ::    

  

ΑΑξξ..CCAASS  ΑΑξξ..CCEE  ππγγθθέέλληηξξσσζζεε  

%%  
ΥΥεεκκηηθθήή  ΟΟλλννκκααζζίίαα  ΚΚααηηάάηηααμμεε  

77-92-9 201-069-1  11--55  Citric Acid Eye Irrit. 2, H319  
26183-52-8 Polymer 11--55  Deceth-8 Acute Tox. 4 (Oral), H302  

Eye Dam. 1, H318  
68439-46-3 Polymer 11--55  C9-11 Pareth-8  Acute Tox. 4 (Oral), H302  

Eye Dam. 1, H318  

      

  

  

44..ΜΜέέηηππαα  ΠΠππώώηηωωνν  ΒΒοοηηθθεειιώώνν  
 

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. 

 

55..ΜΜέέηηππαα  γγιιαα  ηηηηνν  ΚΚααηηααπποολλέέμμηηζζηη  ηηηηρρ  ΠΠςςππκκααγγιιάάρρ  
 

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. 

 

 

  66..ΜΜέέηηππαα  γγιιαα  ηηηηνν  ΑΑννηηιιμμεεηηώώππιιζζηη  ΤΤςςσσααίίααρρ  ΈΈκκλλςςζζηηρρ  

  

66..11  ΠΠξξννζζσσππηηθθέέοο  ΠΠξξννθθππιιάάμμεεηηοο,,  ΠΠξξννζζηηααηηεεππηηηηθθόόοο  ΔΔμμννππιιηηζζκκόόοο  θθααηη  ΓΓηηααδδηηθθααζζίίεεοο  ΈΈθθηηααθθηηεεοο  ΑΑλλάάγγθθεεοο      

ΑΑππννκκννλλώώζζηηεε  ηηηηοο  δδηηααξξξξννέέοο,,  δδηηααζζθθααιιίίδδννλληηααοο  ηηεελλ  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηννππ  εεκκππιιεεθθόόκκεελλννππ  ππξξννζζσσππηηθθννύύ  ..  
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66..22  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθέέοο  ΠΠξξννθθππιιάάμμεεηηοο    

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 

  

  

66..33  ΜΜέέζζννδδννηη  ΠΠεεξξηηννξξηηζζκκννύύ  θθααηη  ΚΚααζζααξξηηζζκκννύύ      

ΑΑππννξξξξννθθήήζζηηεε,,θνξώληαο κάζθα θαη πξνζηαηεπηηθά ξνύρα  ,,ρρξξεεζζηηκκννππννηηώώλληηααοο  άάκκκκνν  ήή  θθάάππννηηαα  ννππδδέέηηεεξξννππ  ρρααξξααθθηηήήξξαα  ααππννξξξξννθθεεηηηηθθόό  

ππιιηηθθόό  θθααηη  ααππννζζεεθθεεύύζζηηεε  ζζεε  ααζζθθααιιέέοο  ζζεεκκεείίνν..  ΜΜεελλ  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηεε  ππξξηηννλλίίδδηη  ήή  εεύύθθιιεεθθηηαα  ααππννξξξξννθθεεηηηηθθάά  ππιιηηθθάά..  ΓΓηηαα  ννππννηηααδδήήππννηηεε  ααππννξξίίαα  

ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ααππόόξξξξηηςςεε  ζζππκκββννππιιεεππηηεείίηηεε  ηηεελλ  ππααξξάάγγξξααθθνν  1133..  

  

66..44  ΠΠααξξααππννκκππέέοο  ζζεε  άάιιιιεεοο  ππααξξααγγξξάάθθννπποο  

ΓΓεείίηηεε  ππααξξααγγξξάάθθννπποο  88  &&  1133..  

        

  

  77..ΧΧεειιππιιζζμμόόρρ  κκααιι  ΑΑπποοθθήήκκεεςςζζηη  

  

77..11  ΠΠξξννθθππιιάάμμεεηηοο  γγηηαα  ΑΑζζθθααιιήή  ΦΦεεηηξξηηζζκκόό          

  

ΑΑ..  ΦΦεεηηξξηηζζκκόόοο  

ππκκκκννξξθθσσζζεείίηηεε  κκεε  ηηεελλ  λλννκκννζζεεζζίίαα//ννδδεεγγίίεεοο  ππξξννζζηηααζζίίααοο  ααππόό  εεππααγγγγεειικκααηηηηθθννύύοο  θθηηλλδδύύλλννπποο  ζζρρεεηηηηδδόόκκεελλεεοο  κκεε  ρρεεηηξξννθθίίλλεεηηεε  

κκεεηηααθθννξξάά//ααλλύύςςσσζζεε  ββααξξώώλλ..  

ΓΓηηααηηεεξξεείίηηεε  ηηνν  ρρώώξξνν  θθααζζααξξόό  θθααηη  θθααηηααζζηηξξέέςςηηεε  ηηαα  θθεελλάά  δδννρρεείίαα  κκεε  ααζζθθααιιήή  ηηξξόόππνν..  ((ππααξξάάγγξξααθθννοο  66))..  

ΒΒ..  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ααππόό  εεθθδδήήιισσζζεε  θθσσηηηηάάοο  θθααηη  εεθθξξήήμμεεσσλλ  

ππλληηζζηηάάηηααηη  εε  κκεεηηααθθννξξάά  κκεε  κκηηθθξξέέοο  ηηααρρύύηηεεηηεεοο  γγηηαα  ηηεελλ  ααππννθθππγγήή  εειιεεθθηηξξννζζηηααηηηηθθώώλλ  θθννξξηηίίσσλλ  ππννππ  ζζαα  κκππννξξννύύζζααλλ  λλαα  εεππεεξξεεάάζζννππλλ  εεύύθθιιεεθθηηαα  

ππιιηηθθάά..  ππκκββννππιιεεππηηεείίηηεε  ηηεελλ  ππααξξάάγγξξααθθνν  1100  γγηηαα  ππιιηηθθάά  θθααηη  ζζππλλζζήήθθεεοο  ππξξννοο  ααππννθθππγγήή..      

ΓΓ..  ΣΣππζζηηάάζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  εεξξγγννλλννκκηηθθώώλλ  θθααηη  ηηννμμηηθθννιιννγγηηθθώώλλ  ααηηππρρεεκκάάηησσλλ..  

ΜΜεελλ  ηηξξώώηηεε  ήή  ππίίλλεεηηεε  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  εεξξγγααζζίίααοο..  ΝΝαα  ππιιέέλλεεζζηηεε  ζζρρννιιααζζηηηηθθάά  κκεε  ηηαα  θθααηηάάιιιιεειιαα  θθααζζααξξηηζζηηηηθθάά  κκέέζζαα..    

ΓΓ..  ΣΣππζζηηάάζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ππεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθώώλλ  ααηηππρρεεκκάάηησσλλ..  

ΓΓεελλ  ααππααηηηηννύύλληηααηη  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  κκέέηηξξαα  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ππεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθώώλλ  ααηηππρρεεκκάάηησσλλ..  

    

  

77..22  ΣΣππλλζζήήθθεεοο  ΑΑππννζζήήθθεεππζζεεοο..  

          

ΑΑ..  ΤΤεερρλληηθθέέοο  ΟΟδδεεγγίίεεοο  ΑΑππννζζήήθθεεππζζεεοο    

ΘΘεεξξκκννθθξξααζζίίαα  ΑΑππννζζήήθθεεππζζεεοο  ::  2200--2255
νν
CC  

  

ΒΒ..  ΓΓεελληηθθέέοο  ΟΟδδεεγγίίεεοο  ΑΑππννζζήήθθεεππζζεεοο  

ΝΝαα  ααππννθθεεύύγγννλληηααηη  ππεεγγέέοο  ζζεεξξκκόόηηεεηηααοο,,  ζζηηααηηηηθθννύύ  εειιεεθθηηξξηηζζκκννύύ  θθααζζώώοο  θθααηη  εε  εεππααθθήή  κκεε  ηηξξόόθθηηκκαα..  ΓΓηηαα  ππεεξξηηζζζζόόηηεεξξεεοο  ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  ββιι..  

ππππννππααξξάάγγξξααθθνν  66..22..  

  

77..33  ΟΟδδεεγγίίεεοο  ΤΤεειιηηθθήήοο  ΦΦξξήήζζεεοο    

ΓΓεελλ  ααππααηηηηννύύλληηααηη  εεηηδδηηθθέέοο  ννδδεεγγίίεεοο  ρρξξήήζζεεοο  ,,  ππέέξξααλλ  ααππηηώώλλ  ππννππ  έέρρννππλλ  ήήδδεε  ππεεξξηηγγξξααθθεείί..  

  

  

  

88..  ΈΈλλεεγγσσοορρ  ηηηηρρ  ΈΈκκθθεεζζηηρρ  ζζηηοο  ΠΠπποοϊϊόόνν//ΑΑηηοομμιικκήή  ΠΠπποοζζηηααζζίίαα  

  

88..11  ΠΠααξξάάκκεεηηξξννηη  ΔΔιιέέγγρρννππ  

ΟΟππζζίίεεοο  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  ηηαα  όόξξηηαα  εεππααγγγγεειικκααηηηηθθήήοο  έέθθζζεεζζεεοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππααξξααθθννιιννππζζννύύλληηααηη  ζζηηνν  εεξξγγααζζηηααθθόό  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ..  

ΓΓεελλ  ππππάάξξρρννππλλ  ππεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθάά  όόξξηηαα  γγηηαα  ηηηηοο  ννππζζίίεεοο  ππννππ  ππεεξξηηέέρρννλληηααηη  ζζηηνν  ππξξννττόόλλ..  

  

DDNNEELL  ((ΔΔξξγγααδδόόκκεελλννηη))    ::  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  

DDNNEELL  ((ΓΓεελληηθθόόοο  ΠΠιιεεζζππζζκκόόοο))  ::  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  

PPNNEECC        ::  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  
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 

 

  

88..22  ΈΈιιεεγγρρννηη  ΈΈθθζζεεζζεεοο    

  

ΑΑ..  ΓΓεελληηθθέέοο  ΟΟδδεεγγίίεεοο  ΠΠξξννζζηηααζζίίααοο  θθααηη  ΥΥγγηηεεηηλλήήοο  ζζηηνν  ρρώώξξνν  εεξξγγααζζίίααοο  

ΓΓεελλ  ααππααηηηηεείίηηααηη  ρρξξήήζζεε  εεηηδδηηθθννύύ  εεμμννππιιηηζζκκννύύ  ππππόό  θθππζζηηννιιννγγηηθθέέοο  ζζππλλζζήήθθεεοο..  

εε  έέθθηηααθθηηεεοο  θθααηηααζζηηάάζζεεηηοο  ππααξξααηηεεηηαακκέέλλεεοο  έέθθζζεεζζεεοο  ήή  εεππααθθήήοο  ζζππλλίίζζηηααηηααηη  εε  ρρξξήήζζεε  ηηννππ  ββααζζηηθθννύύ  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθννύύ  εεμμννππιιηηζζκκννύύ  κκεε  ηηεελλ  

εελλδδεεδδεεηηγγκκέέλλεε  ζζήήκκααλλζζεε  CCEE  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεελλ  ννδδεεγγίίαα  8899//668866//EECC..    

ΒΒ..  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ΑΑλλααππλλεεππζζηηηηθθννύύ  

ΖΖ  ρρξξήήζζεε  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθννύύ  εεμμννππιιηηζζκκννύύ  εείίλλααηη  ααππααξξααίίηηεεηηεε  εεθθόόζζννλλ  δδεεκκηηννππξξγγεεζζεείί  λλέέθθσσζζεε  ήή  όόηηααλλ  ππππάάξξρρεεηη  ππππέέξξββααζζεε  ηησσλλ  ννξξίίσσλλ  

εεππααγγγγεειικκααηηηηθθήήοο  έέθθζζεεζζεεοο..  

ΓΓ..  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ΦΦεεξξηηώώλλ    

ΔΔηηθθννλλόόγγξξαακκκκαα  PPPPEE  ΣΣήήκκααλλζζεε  CCEENN  SSttaannddaarrdd    

  
ΠΠααξξααηηεεξξήήζζεεηηοο  

  

ΠΠξξννζζηηααηηεεππηηηηθθάά  

ΓΓάάλληηηηαα  γγηηαα  

ΥΥεεκκηηθθάά  

  

EENN  337744--11::22000033  

EENN  337744--33::22000033//AACC::22000066  

EENN  442200::22000033++AA11::22000099  

ΑΑλληηηηθθααηηααζζηηήήζζηηεε  ζζηηηηοο  

ππξξώώηηεεοο  εελλδδεείίμμεεηηοο  θθζζννξξάάοο  

  

ΓΓ..  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ΟΟθθζζααιικκώώλλ  θθααηη  ΠΠξξννζζώώππννππ  

ΔΔηηθθννλλόόγγξξαακκκκαα  PPPPEE  ΣΣήήκκααλλζζεε  CCEENN  SSttaannddaarrdd    

  
ΠΠααξξααηηεεξξήήζζεεηηοο  

  

ΠΠααλλννξξαακκηηθθάά  

ΓΓππααιιηηάά  

ααππννθθππγγήήοο  

ζζηηααγγννλληηδδίίσσλλ    

EENN  116666::22000011  

EENN  117722::11999944//AA11::22000000  

EENN  117722::11999944//AA22::22000011  

EENN  IISSOO  44000077::22001122  

ΚΚααζζααξξίίδδεεηηεε  θθααηη  

εειιέέγγρρεεηηεε  θθααζζεεκκεεξξηηλλάά  

  

ΔΔ..  ΠΠξξννζζηηααζζίίαα  ΣΣώώκκααηηννοο  

ΔΔηηθθννλλόόγγξξαακκκκαα  PPPPEE  ΣΣήήκκααλλζζεε  CCEENN  SSttaannddaarrdd    

  
ΠΠααξξααηηεεξξήήζζεεηηοο  

  ΡΡννύύρραα  ΔΔξξγγααζζίίααοο  

  

EENN  IISSOO  1133668888::22001133  ΈΈλλδδππζζεε  

ΔΔππααγγγγεειικκααηηηηθθήήοο  

ΥΥξξήήζζεεοο  

  ΑΑλληηηηννιιηηζζζζεεηηηηθθάά  

ΤΤππννδδήήκκααηηαα  

  

EENN  IISSOO  2200334477::22001122  

EENN  IISSOO  2200334444::22001111  
ΚΚαακκίίαα  

  

ΣΣΤΤ..  ΠΠξξόόζζζζεεηηαα  ΜΜέέηηξξαα  ΈΈθθηηααθθηηεεοο  ΑΑλλάάγγθθεεοο  

ΓΓεελλ  ππππάάξξρρεεηη  ααλλάάγγθθεε  ππξξόόζζζζεεηησσλλ  κκέέηηξξσσλλ..  

    

88..33  ΈΈιιεεγγρρννηη  ΠΠεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθήήοο  ΈΈθθζζεεζζεεοο  

ΣΣνν  ππξξννττόόλλ  δδεελλ  ππεεξξηηέέρρεεηη  ννππζζίίεεοο  εεππηηθθίίλλδδππλλεεοο  γγηηαα  ηηνν  ππεεξξηηββάάιιιιννλλ,,  ααλλ  θθααηη  ζζππλληηζζηηάάηηααηη  εε  ααππννθθππγγήή  ααππεειιεεππζζέέξξσσζζεεοο  //  δδηηααξξξξννώώλλ  ζζηηνν  

ππεεξξηηββάάιιιιννλλ..  ΓΓηηαα  ππεεξξηηζζζζόόηηεεξξεεοο  ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  ββιι..  ππππννππααξξάάγγξξααθθνν  77..11..  

  

99..ΦΦςςζζιικκέέρρ  κκααιι  ΧΧηημμιικκέέρρ  ΙΙδδιιόόηηηηηηεερρ  

  
  

99..11  ΠΠιιεεξξννθθννξξίίεεοο  ΒΒααζζηηθθώώλλ  ΦΦππζζηηθθώώλλ  θθααηη  ΦΦεεκκηηθθώώλλ  ΙΙδδηηννηηήήηησσλλ  ::  

  

ΦΦππζζηηθθήή  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  @@  2200
νν
CC    ::  ΤΤγγξξόό  

ΔΔκκθθάάλληηζζεε          ::  ηηεεξξεεόό  

ΥΥξξώώκκαα          ::  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθόό  

ΟΟζζκκήή          ::  ΥΥααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθήή    

ppHH            ::  22..22  

εεκκεείίνν  ΕΕέέζζεεσσοο        ::  9955  
νν
CC  

ΗΗμμώώδδεεοο          ::  117733  ccPP  

      
  

99..22  ΆΆιιιιεεοο  ΠΠιιεεξξννθθννξξίίεεοο  

ΓΓεελλ  ααππααηηηηεείίηηααηη  

  

  

1100..ΣΣηηααθθεεππόόηηηηηηαα  κκααιι  ΑΑννηηιιδδππααζζηηιικκόόηηηηηηαα  

  

1100..11  ΓΓξξααζζηηηηθθόόηηεεηηαα  

ΓΓεελλ  ααλλαακκέέλλννλληηααηη  εεππηηθθίίλλδδππλλεεοο  ααλληηηηδδξξάάζζεεηηοο  ππππόό  θθππζζηηννιιννγγηηθθέέοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ρρεεηηξξηηζζκκννύύ  θθααηη  ααππννζζήήθθεεππζζεεοο..  ββιι..  ππααξξάάγγξξααθθνν  77..  

1100..22  ΦΦεεκκηηθθήή  ΣΣηηααζζεεξξόόηηεεηηαα  

ηηααζζεεξξόό  ππππόό  θθππζζηηννιιννγγηηθθέέοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ααππννζζήήθθεεππζζεεοο,,  ρρεεηηξξηηζζκκννύύ  θθααηη  ρρξξήήζζεεοο..ΜΜεε  ζζππκκββααηηάά  ππιιηηθθάά  ::  ΗΗζζρρππξξάά  ννμμεεηηδδσσηηηηθθάά  κκέέζζαα..  

1100..33  ΠΠηηζζααλλόόηηεεηηαα  εεππηηθθίίλλδδππλλσσλλ  ααλληηηηδδξξάάζζεεσσλλ  

ΤΤππόό  ηηηηοο  ππξξννδδηηααγγεεγγξξαακκκκέέλλεεοο  ζζππλλζζήήθθεεοο,,  εεππηηθθίίλλδδππλλεεοο  ααλληηηηδδξξάάζζεεηηοο  ππννππ  δδεεκκηηννππξξγγννύύλλ  ππππέέξξκκεεηηξξεεοο  ζζεεξξκκννθθξξααζζίίεεοο  θθααηη  ππηηέέζζεεηηοο  δδεελλ  

ααλλαακκέέλλννλληηααηη..  

1100..44  ΣΣππλλζζήήθθεεοο  ππξξννοο  ααππννθθππγγήή..  

ΔΔθθααξξκκόόζζηηκκεεοο  γγηηαα  ρρεεηηξξηηζζκκόό  θθααηη  ααππννζζήήθθεεππζζεε  ζζεε  ζζεεξξκκννθθξξααζζίίαα  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  ::  

ΚΚξξννύύζζεε  &&  ΤΤξξηηββήή  ΔΔππααθθήή  κκεε  ΑΑέέξξαα  ΑΑύύμμεεζζεε  ΘΘεεξξκκννθθξξααζζίίααοο  ΗΗιιηηααθθόό  ΦΦσσοο  ΥΥγγξξααζζίίαα  

ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  
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1100..55  ΥΥιιηηθθάά  ππξξννοο  ααππννθθππγγήή  

ΟΟμμέέαα  ΝΝεεξξόό  ΔΔύύθθιιεεθθηηαα  ΥΥιιηηθθάά  ΛΛννηηππάά  

ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη  

1100..66  ΔΔππηηθθίίλλδδππλλαα  ΠΠξξννττόόλληηαα  ΓΓηηάάζζππααζζεεοο  

ΒΒιι..  ηηηηοο  ππππννππααξξααγγξξάάθθννπποο  1100..33,,1100..44  &&  1100..55  γγηηαα  ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  ηησσλλ  ππξξννττόόλληησσλλ  δδηηάάζζππααζζεεοο..  εε  ζζππλλάάξξηηεεζζεε  κκεε  ηηηηοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  δδηηάάζζππααζζεεοο  

ζζύύλλζζεεηηαα  κκίίγγκκααηηαα  ρρεεκκηηθθώώλλ  εελλώώζζεεσσλλ  κκππννξξεείί  λλαα  δδεεκκηηννππξξγγεεζζννύύλλ  ::  CCOO,,  CCOO22  θθααζζώώοο  θθααηη  άάιιιιεεοο  ννξξγγααλληηθθέέοο  εελλώώζζεεηηοο..  

  

  

1111..ΤΤοοξξιικκοολλοογγιικκέέρρ  ΠΠλληηπποοθθοοππίίεερρ  
  

1111..11  ΤΤοοξξιικκοολλοογγιικκζζσσ  ΕΕππιιππττώώςςεειισσ  
(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 

  

  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμζζννεεσσ  ΤΤοοξξιικκοολλοογγιικκζζσσ  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεσσ  γγιιαα  ττιισσ  ΟΟυυςςίίεεσσ  
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 

 

  

1122..ΟΟιικκοολλοογγιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς 

1122..11  ΤΤοοξξιικκόόττηητταα  
Προϊόν 

Σχετικά με τισ ουςίεσ: 
 

Deceth-8  
LC50 ψάρι   10 mg/l 
EC50 Daphnia 1  10 mg/l 
EC50 aquatic organisms 1 140 mg/l 
ErC50 algae   10 mg/l 
 

   Citric Acid  

LC50 ψάρι   440 ml/l 
EC50 Daphnia 1  1535 mg/l 

NOEC algae   4425 mg/l 
1122..22  ΑΑννθθεεκκττιικκόόττηητταα  κκααιι  ΙΙκκααννόόττηητταα  ΑΑπποοιικκοοδδόόμμηηςςηησσ  

ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  ςςττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοο  μμεείίγγμμαα  ωωσσ  ςςφφννοολλοο  δδεεδδοομμζζννωωνν..    

χχεεττιικκάά  μμεε  ττιισσ  οουυςςίίεεσσ::    
Deceth-8 
Βιοδιαςπαςιμότθτα: > 60% 

Citric Acid  

110000%%  OOEECCDD  330011CC 

1122..33  ΔΔυυννααμμιικκόό  ΒΒιιοοςςυυςςςςώώρρεευυςςηησσ    

FFoorrmmiicc  AAcciidd    

LLoogg  PPooWW  --11..99  

LLoogg  KKooWW  <<44  
Citric Acid  

LLoogg  PPooWW  --11..5555  

LLoogg  KKooWW  <<44  
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1122..44  ΚΚιιννηηττιικκόόττηητταα  ςςττοο  ζζδδααφφοοσσ  
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για το μείγμα ωσ ςφνολο δεδομζνων. 

    
Deceth-8  

22000000  ((≥≥55000000))  

1122..55  ΑΑπποοττεελλζζςςμμαατταα  ΕΕκκττίίμμηηςςηησσ  PPBBTT  κκααιι  VVPPvvBB  
Θ ουςία / το μείγμα δεν περιζχει PPBBTT  κκααιι  VVPPvvBB ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1907/2006, Παράρτθμα ΧΙΙΙ 

1122..66  ΆΆλλλλεεσσ  ΔΔυυςςμμεεννεείίσσ  ΕΕππιιππττώώςςεειισσ  
 

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. 

  
  

1133..ΣΣηηοοιισσεείίαα  ΣΣσσεεηηιικκάά  μμεε  ηηηη  ΓΓιιάάθθεεζζηη 

1133..11  ΜΜέέζζννδδννηη  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ΑΑππννββιιήήηησσλλ  

ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεε  ΑΑππννββιιήήηησσλλ  ((ααππόόξξξξηηςςεε  θθααηη  ααμμηηννιιόόγγεεζζεε))::  

   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.   

     

1144..ΠΠλληηπποοθθοοππίίεερρ  ΣΣσσεεηηιικκάά  μμεε  ηηηη  ΜΜεεηηααθθοοππάά  
Σν πξντόλ δελ ππόθεηηαη ζε θαλνληζκνύο/πεξηνξηζκνύο ζρεηηθνύο κε ηε κεηαθνξά (ADR/RID,IMDG,IATA) 

  

1155..ΠΠλληηπποοθθοοππίίεερρ  ΣΣσσεεηηιικκάά  μμεε  ηηιιρρ  ΚΚααννοοννιιζζηηιικκέέρρ  ΓΓιιααηηάάξξεειιρρ  

  
  1155..11 ΝΝννκκννζζεεζζίίαα//ΚΚααλλννλληηζζκκννίί  γγηηαα  ηηεελλ  ΑΑζζθθάάιιεεηηαα,,  ηηεελλ  ΥΥγγηηεεηηλλήή  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηννππ  ΠΠεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο 
  ΤΤππννςςήήθθηηεεοο  ννππζζίίεεοο  γγηηαα  έέγγθθξξηηζζεε  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννλλ  θθααλλννλληηζζκκόό  EECC  11990077//22000066  ((RREEAACCHH))  ::  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη..  

    ΚΚααλλννλληηζζκκόόοο  EECC  11000055//22000099  ,,  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ννππζζίίεεοο  ππννππ  θθααηηααζζηηξξέέθθννππλλ  ηηεελλ  ζζηηννηηββάάδδαα  ηηννππ  όόδδννλληηννοο  ::  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη..  

    ΚΚααλλννλληηζζκκόόοο  EECC  664499//22001122,,  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  εεηηζζααγγσσγγήή  θθααηη  εεμμααγγσσγγήή  εεππηηθθίίλλδδππλλσσλλ  ννππζζηηώώλλ  ::  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη..  

      

    ΚΚααλλννλληηζζκκόόοο  EECC  NNrr..664488//22000044  γγηηαα  ΚΚααζζααξξηηζζηηηηθθάά  ::  

    ύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννλλ  θθααλλννλληηζζκκόό  ηηνν  ππξξννττόόλλ  ζζππκκκκννξξθθώώλλεεηηααηη  κκεε  ηηαα  ααθθόόιιννππζζαα  ::  

    ΣΣαα  ηηααζζηηεελλεεξξγγάά  ππννππ  ππεεξξηηέέρρννλληηααηη  ζζηηνν  δδηηάάιιππκκαα  ζζππκκκκννξξθθώώλλννλληηααηη  κκεε  ηηαα  θθξξηηηηήήξξηηαα  ββηηννδδηηάάζζππααζζεεοο  όόππσσοο  ααππηηάά  ννξξίίδδννλληηααηη  ζζηηννλλ  θθααλλννλληηζζκκόό  EECC      

    664488//22000044..ΣΣαα  ααππννδδεεηηθθηηηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  εείίλλααηη  δδηηααζζέέζζηηκκαα  ζζηηηηοο  ααξξκκόόδδηηεεοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο  ηησσλλ  θθξξααηηώώλλ  κκεειιώώλλ..    

          

  

    ΣΣήήκκααλλζζεε  ΔΔηηηηθθέέηηααοο  

  
  

    ΠΠξξννζζννρρήή    

  

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 Ε ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΕΠΑΦΘ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ: Πλφντε με άφκονο νερό 

P260 Μθν αναπνζετε ςκόνθ/ανακυμιάςεισ/αζρια/ςταγονίδια/ατμοφσ/εκνεφϊματα. 

EUH210 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη εθόζνλ δεηεζεί. 

      

  

     
    

  ΠΠεεξξηηννξξηηζζκκννίί  ζζηηεελλ  εεκκππννξξηηθθήή  εεθθκκεεηηάάιιιιεεππζζεε  θθααηη  ζζηηεελλ  ρρξξήήζζεε  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλσσλλ  εεππηηθθίίλλδδππλλσσλλ  ννππζζηηώώλλ  θθααηη  κκηηγγκκάάηησσλλ  ((AAnnnneexx  XXVVIIII,,      
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  RREEAACCHH))  ::  ΓΓεελλ  εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη..  

    

  ΔΔηηδδηηθθέέοο  ΓΓηηααηηάάμμεεηηοο  όόζζννλλ  ααθθννξξάά  ηηεελλ  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηησσλλ  ααλλζζξξώώππσσλλ  θθααηη  ηηννππ  ππεεξξηηββάάιιιιννλληηννοο  ::  

  --  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  11222233//22000099  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ooff  3300  NNoovveemmbbeerr  22000099  oonn  ccoossmmeettiicc  pprroodduuccttss  

  --  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  664488//22000044  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  aanndd  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ooff  3311  MMaarrcchh  22000044  oonn  ddeetteerrggeennttss  

  --  CCoommmmiissssiioonn  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  990077//22000066  ooff  2200  JJuunnee  22000066  aammeennddiinngg  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  664488//22000044  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  

      aanndd  ooff  tthhee  CCoouunncciill  oonn  ddeetteerrggeennttss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaddaapptt  AAnnnneexxeess  IIIIII  aanndd  VVIIII  

  --  CCoommmmiissssiioonn  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  555511//22000099  ooff  2255  JJuunnee  22000099  aammeennddiinngg  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNoo  664488//22000044  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  

      aanndd  ooff  tthhee  CCoouunncciill  oonn  ddeetteerrggeennttss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaddaapptt  AAnnnneexxeess  VV  aanndd  VVII  tthheerreettoo  ((ssuurrffaaccttaanntt  ddeerrooggaattiioonn))  

  

  1155..22  ΑΑμμηηννιιόόγγεεζζεε  ΦΦεεκκηηθθήήοο  ΑΑζζθθάάιιεεηηααοο  

  ΟΟ  ππααξξααγγσσγγόόοο  δδεελλ  έέρρεεηη  ππξξννββεείί  ζζεε  ααμμηηννιιόόγγεεζζεε  ρρεεκκηηθθήήοο  ααζζθθάάιιεεηηααοο..  

  

1166..  ΛΛοοιιππέέρρ  ΠΠλληηπποοθθοοππίίεερρ  

  ΝΝννκκννζζεεζζίίαα  ζζρρεεηηηηδδόόκκεελλεε  κκεε  ηηνν  ΓΓεειιηηίίνν  ΓΓεεδδννκκέέλλσσλλ  ΑΑζζθθααιιεείίααοο::  

  ΣΣνν  ΓΓεειιηηίίνν  ΓΓεεδδννκκέέλλσσλλ  ΑΑζζθθααιιεείίααοο  έέρρεεηη  ζζππλληηααρρζζεείί  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ααππααηηηηήήζζεεηηοο  AANNNNEEXX  IIII--GGuuiiddee  ηηννππ  ΚΚααλλννλληηζζκκννύύ  EECC    NNºº  11990077//22000066      

  ((RReegguullaattiioonn  ((EECC))  NNºº  445533//22001100))..      

  ΣΣππκκππιιεεξξσσκκααηηηηθθέέοο  ΠΠιιεεξξννθθννξξίίεεοο  

  ΠΠιιήήξξεεοο  ΚΚεείίκκεελλνν  ηησσλλ  θθξξάάζζεεσσλλ  ππννππ  ααλλααγγξξάάθθννλληηααηη  ζζηηεελλ  ππααξξάάγγξξααθθνν  33  ::  

  ΟΟηη  θθξξάάζζεεηηοο  ππννππ  ααλλααγγξξάάθθννλληηααηη  δδεελλ  ααλλααθθέέξξννλληηααηη  ζζηηνν  ππξξννττόόλλ;;  ΑΑλλααγγξξάάθθννλληηααηη  γγηηαα  εελλεεκκεεξξσσηηηηθθόό  ζζθθννππόό  θθααηη  ζζααλλ  ααλλααθθννξξάά  ηησσλλ  εεππηηκκέέξξννπποο      

  ζζππζζηηααηηηηθθώώλλ  ππννππ  ααλλααγγξξάάθθννλληηααηη  ζζηηεελλ  ππααξξάάγγξξααθθνν  33..  

    

  CCLLPP  RReegguullaattiioonn  ((EECC))  nnºº  11227722//22000088::    

HH330022  Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ  

HH331144  Προκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαφματα και οφκαλμικζσ βλάβεσ  

HH331155  Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ  

HH331188  Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ  

HH331199  Προκαλεί ςοβαρό οφκαλμικό ερεκιςμό  

  

ΣΣππκκββννππιιέέοο  ζζρρεεηηηηδδόόκκεελλεεοο  κκεε  ηηεελλ  εεθθππααίίδδεεππζζεε::  

  ΖΖ  εεθθππααίίδδεεππζζεε  εελλδδεείίθθλλππηηααηη  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  ααππννθθεεππρρζζννύύλλ  ηηππρρόόλλ  ααηηππρρήήκκααηηαα  θθααζζώώοο  θθααηη  γγηηαα  ηηεελλ  θθααηηααλλόόεεζζεε  ηηννππ  ΓΓεειιηηίίννππ  ΓΓεεδδννκκέέλλσσλλ      

  ΑΑζζθθααιιεείίααοο  θθααηη  ηηεεοο  εεηηηηθθέέηηααοο  ηηννππ  ππξξννττόόλληηννοο..  

    

  ΚΚύύξξηηεεοο  ΒΒηηββιιηηννγγξξααθθηηθθέέοο  ΠΠεεγγέέοο  ::  

      hhttttpp::////eessiiss..jjrrcc..eecc..eeuurrooppaa..eeuu  

      hhttttpp::////eecchhaa..eeuurrooppaa..eeuu  

hhttttpp::////eeuurr--lleexx..eeuurrooppaa..eeuu  

  

  ΣΣππλληηννκκννγγξξααθθίίεεοο  θθααηη  ΑΑθθξξσσλλύύκκηηαα  ::  

      --  AADDRR::  EEuurrooppeeaann  aaggrreeeemmeenntt  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccaarrrriiaaggee  ooff  ddaannggeerroouuss  ggooooddss  bbyy  rrooaadd  

      --IIMMDDGG::  IInntteerrnnaattiioonnaall  mmaarriittiimmee  ddaannggeerroouuss  ggooooddss  ccooddee  

      --IIAATTAA::  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAiirr  TTrraannssppoorrtt  AAssssoocciiaattiioonn  

      --IICCAAOO::  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCiivviill  AAvviiaattiioonn  OOrrggaanniissaattiioonn  

      --CCOODD::  CChheemmiiccaall  OOxxyyggeenn  DDeemmaanndd  

      --BBOODD55::  55--ddaayy  bbiioocchheemmiiccaall  ooxxyyggeenn  ddeemmaanndd  

      --BBCCFF::  BBiiooccoonncceennttrraattiioonn  ffaaccttoorr  

      --LLDD5500::  LLeetthhaall  DDoossee  5500  

      --CCLL5500::  LLeetthhaall  CCoonncceennttrraattiioonn  5500  

      --EECC5500::  EEffffeeccttiivvee  ccoonncceennttrraattiioonn  5500  

      --LLoogg--PPOOWW::  OOccttaannooll––wwaatteerr  ppaarrttiittiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  

      --KKoocc::  PPaarrttiittiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  oorrggaanniicc  ccaarrbboonn  


