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ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 
Έθδνζε 5.3 Ηκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 15.01.2015 

Ηκεξνκελία εθηχπσζεο 07.04.2015 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 

1.1 Αλαγλσξηζηηθνί θσδηθνί πξντόληνο 

Αξηζκ. REACH : Έλαο αξηζκφο θαηαρψξεζεο δελ είλαη δηαζέζηκνο γηα απηήλ ηελ νπζία, 
θαζψο ε νπζία ή νη ρξήζεηο ηεο εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαρψξεζε. Η 
εηήζηα πνζφηεηα δελ απαηηεί θαηαρψξεζε ή ε θαηαρψξεζε πξνβιέπεηαη 
γηα θάπνηα κεηαγελεζηεξε πξνζεζκία. 

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

1.3 Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

 

1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

έθηαθηε αλάγθε 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 

2.1 Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

Ταμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) αξηζ 1272/2008 
Δχθιεθηα πγξά (Καηεγνξία 2), H225 
Δξεζηζκφο ησλ νθζαικψλ (Καηεγνξία 2), H319 
Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο - κία εθάπαμ έθζεζε (Καηεγνξία 3), Κεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, 
H336 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Η-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα, βιέπε Δλφηεηα 16. 

Ταμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηε Οδεγία ΔΚ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ 
F Πνιχ εχθιεθην R11 
Xi Δξεζηζηηθφ R36 
  R67 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ R θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα απηή, βιέπε Δλφηεηα 16. 

2.2 Σηνηρεία επηζήκαλζεο 

Σήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) αξηζ 1272/2008 
Δηθνλφγξακκα 

  
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε Κίλδπλνο 
 

Mattress Clean Spray 

Δηαηξεία : ΓΚΡΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Πξνζδηνξηδφκελεο ρξήζεηο : Καθαρισμός στρωμάτων κρεɓατιɩν, υűασμάτων, ɢαλιɩν, ταˊɐτων  

Μητρ. Ευσταθίου 20, Θεσσαλονίκη 

Σειέθσλν : 2310 414907 
FAX : 2310 414907 
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε : info@grezos.gr 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ ζε : 6944 362613

ΓΚΡΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ



 

 ειίδα 2  aπφ  8 

 

 

Γήισζε Κηλδχλνπ(λσλ) 
H225 Τγξφ θαη αηκνί πνιχ εχθιεθηα. 
H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. 
H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 
Πξνιεπηηθή Γήισζε(ζεηο) 
P210 Μαθξηά απφ ζεξκφηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλή θιφγα θαη 

άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε. 
P261 Aπνθεχγεηε λα αλαπλέεηε αηκνχο. 
P305 + P351 + P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε 

λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, 
εθφζνλ είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 

 
πκπιεξσκαηηθέο Γειψζεηο 
Κηλδχλνπ 

θαλέλα 

2.3 Άιινη θίλδπλνη 
Η νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνχληαη φηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεχζηκα θαη ηνμηθά 
(ΑΒΣ) ή άθξσο αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεχζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα ηνπ 0,1% ή πςειφηεξα. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

3.1 Οπζίεο 

Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 

πζηαηηθφ Σαμηλφκεζε πγθέληξσζε 

2-Propanol 

 CAS-Αξηζ. 
EK-Αξηζ. 
Αξηζκφο θαηαιφγνπ 
 

67-63-0 
200-661-7 
603-117-00-0 
 

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

<= 100 % 

πζηαηηθφ Σαμηλφκεζε πγθέληξσζε 

 

 CAS-Αξηζ. 
EK-Αξηζ. 
 
 

8028-48-6 

232-433-8 

 
 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ  H-Γειψζεσλ θαη R-θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα απηφ, βιέπε ηκήκα 
16 

 
ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Γεληθέο ππνδείμεηο 
πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο. 

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο 
ε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθέξεηε ην παζφλ άηνκν ζην θαζαξφ αέξα. ε πεξίπησζε αλαθνπήο ηεο 
αλαπλνήο εθαξκφζηε ηερλεηή αλαπλνή. πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 

 
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηελ νδεγία (ΔΚ) αξηζ. 1999/45/CE - Reg. EC 1272/2008 

 
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηελ νδεγία (ΔΚ) αξηζ. 1999/45/CE - Reg. EC 1272/2008 

πζηαηηθφ Σαμηλφκεζε πγθέληξσζε 

 

  

 
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηελ νδεγία (ΔΚ) αξηζ. 1999/45/CE - Reg. EC 1272/2008 

 
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζύκθσλα κε ηελ νδεγία (ΔΚ) αξηζ. 1999/45/CE - Reg. EC 1272/2008 

Sweet orange extract 

F, Xi, N, R10 - R38 ,43,50,53  1-2.5 % 

Ethoxylated Faty Alcohol 

 CAS-Αξηζ. 68439-50-9  <Xi R41, N R50                       0.1 - 1 % 
                                        Eye Dam. 1 H318 

ΓΚΡΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα 
Πιχλεηε κε ζαπνχλη θαη πνιχ λεξφ. πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα 
Ξεπιχλεηε κε πνιχ λεξφ ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά θαη ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηφ. Με ρνξεγείηε πνηέ θάηη ζε αλαίζζεην πξφζσπν απφ ην ζηφκα. Πιχλεηε ην ζηφκα 
κε λεξφ. πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 

4.2 Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 
Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα γλσζηά ζπκπηψκαηα θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ επηζήκαλζε 
(βι. παξάγξαθν 2.2) θαη / ή ζην θεθάιαην 11 

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα 
Υξεζηκνπνηήζηε ςέθαζκα λεξνχ, αθξφ ζηαζεξφ ζε αιθνφιε, μεξφ κέζν θαηάζβεζεο ή δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθνο. 

5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 
Ομείδηα ηνπ άλζξαθνο 

5.3 Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 
Καηά ηε θαηάζβεζε ππξθαγηάο θνξάηε απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, φηαλ είλαη απαξαίηεην. 

5.4 Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
Γηα ηε ςήμε ησλ θιεηζηψλ δνρείσλ ρξεζηκνπνηείζηε ςέθαζκα λεξνχ. 

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 
Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. Μελ αλαπλέεηε αηκνχο/λέθνο/αέξην. Λάβεηε κέηξα 
επαξθνχο εμαεξηζκνχ. Απνκαθξχλεηε φιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. Μεηαθέξεηε ην πξνζσπηθφ ζε αζθαιή 
ρψξν. Πξνζνρή ζηνπο αηκνχο πνπ ζπλαζξνίδνληαη θαη θζάλνπλ ζε εθξεθηηθέο ζπγθεληξψζεηο. Οη αηκνί 
κπνξεί λα ζπλαζξνίδνληαη ζε ρακειφηεξνπο ρψξνπο. 
Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. 

6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 
Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκφ, αλ απηφ είλαη δπλαηφ δίρσο θίλδπλν. Απαγνξεχεηαη 
ε δηνρέηεπζε ζε δίθηπν ππνλφκσλ. 

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 
Σν εθρπκέλν πιηθφ λα ζπιιέγεηαη κε αζθαιή ζε ζπίζεο απνξξνθεηήξα ή κε ζγξφ ζθνχπηζκα θαη δίδεηαη 
ζε δνρεία πξνο δηάζεζε ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο λνκηθέο δηαηάμεηο (βιέπε ζεκείν 13). 

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 
Γηα ηελ απφξξηςε βιέπε παξάγξαθν 13 

 

ΤΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 
Απνθεχγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. Απνθεχγεηε εηζπλνή ησλ αηκψλ ε ηεο νκίριεο. 
Μαθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα.Πάξηε κέηξα ελάληηα ζε ειεθηξνζηαηηθή 
θφξηηζε. 
Γηα πξνθπιάμεηο βι. 2.2. 

7.2 Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 
Γηαηεξείηαη ζε δξνζεξφ ρψξν. Σν δνρείν δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφ, ζε ηφπν μεξφ, κε θαιφ εμαεξηζκφ. 
Σα αλνηθηά δνρεία πξέπεη λα θιείλνληαη πξνζεθηηθά θαη λα απνζεθεχνληαη φξζηα, γηα λα απνθεπρζεί 
νπνηαδήπνηε δηαξξνή.  

ΓΚΡΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Υξεζηκνπνηήζηε θαη απνζεθεχζηε παξνπζία αδξαλνχο αεξίνπ. πγξνζθνπηθφ  
Καηεγνξία απνζήθεπζεο Γεξκαλίαο (TRGS 510): Δχθιεθηα πγξά 

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 
Έλα κέξνο απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.2, δελ έρνπλ νξηζηεί άιιεο εηδηθέο ρξήζεηο. 

 

ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

Σπζηαηηθά κε ειεγρόκελεο παξακέηξνπο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο 

πζηαηηθφ CAS-Αξηζ. Σηκή Παξάκεηξνη 
ειέγρνπ 

Βάζε 

2-Propanol 67-63-0 TWA 400 ppm  
 

Οξηαθή Σηκή Έθζεζεο 

  STEL 500 ppm  
 

Οξηαθή Σηκή Έθζεζεο 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη 
Σα θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ ζπληζηψκελα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' φςε. 
Πιέλεηε ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

Πξνζηαζία ησλ καηηώλ / ηνπ πξνζώπνπ 
Πξνζηαζία πξνζψπνπ θαη γπαιηά αζθαιείαο Υξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
καηηψλ δνθηκαζκέλν θαη εγθεθξηκέλν ζχκθσλα κε ηα θαηάιιεια πξφηππα ησλ θπβεξλήζεσλ, 
φπσο NIOSH (ΗΠΑ) ή EN 166 (ΔΔ). 

Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο 
Υεηξηζηείηε κε γάληηα. Σα γάληηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξηλ ηε ρξήζε. Υξεζηκνπνηήζηε ζσζηή 
ηερληθή αθαίξεζεο ηνπ γαληηνχ (ρσξίο λα αγγίδεηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γαληηνχ) ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ δέξκαηνο κε ην πξντφλ απηφ. Απνξξίςηε ηα γάληηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί 
κεηά ηε ρξήζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ νξζή εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή. 
Πιχλεηε θαη ζηεγλψζηε ηα ρέξηα 
 
Σα πξνζηαηεπηηθά γάληηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 
ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ 89/689/ΔΟΚ θαη ηνπ πξφηππνπ EN 374 πνπ πξνθχπηεη απφ απηή. 
 
Πιήξεο επαθή 
Τιηθφ: Κανπηζνχθ ληηξίιην 
Διάρηζην πάρνο ζηξψκαηνο:  
ρξφλνη αληνρήο: 480 Λεπηφ 
Τιηθφ δνθηκαζκέλν:Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Μέγεζνο  M) 
 
Δπαθή κε ζηαγνλίδηα 
Τιηθφ: Κανπηζνχθ ληηξίιην 
Διάρηζην πάρνο ζηξψκαηνο:  
ρξφλνη αληνρήο: 60 Λεπηφ 
Τιηθφ δνθηκαζκέλν:Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, Μέγεζνο  M) 
 
Πεγή δεδνκέλσλ: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Σειέθσλν +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Μέζνδνο ειέγρνπ: EN374 
ε πεξίπησζε ρξήζεο ζε δηάιπκα ή κίμεο κε άιιεο νπζίεο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ απνθιίλνπλ απφ 
απηέο ηνπ ΔΝ 374, πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζηνλ πξνκεζεπηή γαληηψλ πνπ είλαη εγθεθξηκέλα απφ 
ηελ ΔΚ.Η ζχζηαζε απηή είλαη κφλν ζπκβνπιεπηηθή θαη πξέπεη λα αμηνινγείηαη απφ Τγηεηνλνιφγν 
Βηνκεραληψλ θαη ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ 
ζπγθεξηκέλε πεξίζηαζε πνπ αθνξά ζηελ αλακελφκελε ρξήζε απφ ηνπο πειάηεο καο 
Γελ ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη παξέρεηαη έγθξηζε γηα θάζε πεξίπησζε ρξήζεο. 
 
Πξνζηαζία Σώκαηνο 
αδηαπέξαζηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, Πξνζηαηεπηηθή αληηζηαηηθή ελδπκαζία κε επηβξαδπληή 
θιφγαο., Σν είδνο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηε 
ζπγθέληξσζε θαη πνζφηεηα ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο. 

ΓΚΡΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ 
Όηαλ ή εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο δείρλεη φηη ελδείθλπηαη ε ρξήζε αλαπλεπζηήξσλ, ρξεζηκνπνηήζηε  
νινπξφζσπν αλαπλεπζηήξα κε πνιπρξεζηηθφ ζπλδπαζκφ (US) ή αληαιιαθηηθά θίιηξα 
αλαπλεπζηήξα ηχπνπ ABEK (EN 14387) σο ελαιιαθηηθφ ησλ κεραλνινγηθψλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλαπλεπζηήξαο απνηειεί ηε κφλε πξνζηαζία, ρξεζηκνπνηήζηε  
νινπξφζσπν αλαπλεπζηήξα κε αλεμάξηεηε παξνρή αέξα. Υξεζηκνπνηείηε αλαπλεπζηήξεο θαη 
ζπζηαηηθά δνθηκαζκέλα θαη εγθεθξηκέλα απφ θξαηηθά πξφηππα φπσο NIOSH (US) ή CEN (EU). 

Έιεγρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο 
Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκφ, αλ απηφ είλαη δπλαηφ δίρσο θίλδπλν. 
Απαγνξεχεηαη ε δηνρέηεπζε ζε δίθηπν ππνλφκσλ. 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

9.1 Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

a) Όςε Μνξθή: πγξφ 
Υξψκα: άρξσκν 

b) Οζκή αιθννιηθφ 

c) Όξην νζκήο Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

d) pH Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

e) εκείν ηήμεσο/ζεκείν 
πήμεσο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

f) Αξρηθφ ζεκείν δέζεο θαη 
πεξηνρή δέζεο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

g) εκείν αλάθιεμεο Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

h) Σαρχηεηα εμάηκηζεο 3,0 

i) Aλαθιεμηκφηεηα 
(ζηεξεφ, αέξην) 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

j) Αλψηεξα/ θαηψηεξα 
φξηα επθιεθηφηεηαο ή 
εθξεθηηθφηεηαο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

k) Πίεζε αηκψλ Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

l) Ππθλφηεηα αηκψλ Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

m) ρεηηθή ππθλφηεηα Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

n) Τδαηνδηαιπηφηεηα εμ νινθιήξνπ δηαιπηφ 

o) πληειεζηήο θαηαλνκήο: 
n-νθηαλφιε/λεξφ 

log Pow: 0,05 

p) Θεξκνθξαζία 
απηναλάθιεμεο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

q) Θεξκνθξαζία 
απνζχλζεζεο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

r) Ιμψδεο Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

s) Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

t) Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 

 Δπηθαλεηαθή ηάζε 20,8 mN/m 

 

ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα 

10.1 Γξαζηηθόηεηα 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
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10.2 Χεκηθή ζηαζεξόηεηα 
ηαζεξφ ππφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο. 
ηαζεξφ ππφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο. 

10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

10.4 Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ 
Θεξκφηεηα, θιφγεο θαη ζπίζεο. 

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά 
Ομεηδσηηθά κέζα, Αλπδξίηεο νμέσλ, Αξγίιην, Αινγνλσκέλεο ελψζεηο, Ομέα 

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο 
Δπί πιένλ πξντφληα δηάζπαζεο - Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: δείηε ην θεθάιαην 5 

 

ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Ομεία ηνμηθόηεηα 
LD50 Απφ ζηφκαηνο - Αξνπξαίνο -  
Παξαηεξήζεηο: πκπεξηθνξά: Γηαθνξεηηθφο ρξφλνο χπλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιαγήο ζην 
αληαλαθιαζηηθφ επαλαθνξάο). πκπεξηθνξά: Τπλειία (γεληθά κεησκέλε δξάζε). 
 
LC50 Δηζπλνή - Αξνπξαίνο - 8 h - 16000 ppm 
 
LD50 Γέξκα - Κνπλέιη - 12.800 mg/kg 
 
Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
Γέξκα - Κνπλέιη 
Απνηέιεζκα: Διαθξχο εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο 
 
Σνβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 
Μάηηα - Κνπλέιη 
Απνηέιεζκα: Δξεζηζκφο ησλ νθζαικψλ - 24 h 
 
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 
Καξθηλνγέλεζε 

Σν πξντφλ απηφ είλαη ή πεξηέρεη έλα ζπζηαηηθφ ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζεί σο πξνο ηελ 
θαξθηλνγφλν ηδηφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ΙARC, ACGIH, NTP θαη EPA. 

 

IARC: 3 - Οκάδα 3: Με ηαμηλνκήζηκν σο πξνο ηελ θαξθηλνγέλεζε ζηνλ άλζξσπν (2-Propanol) 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο - κία εθάπαμ έθζεζε 
Δηζπλνή, Απφ ζηφκαηνο - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 

Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα ζηόρνπο - επαλαιακβαλόκελε έθζεζε 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Tνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο 
RTECS: NT8050000 
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Καηάπησζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, Η παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη:, Ναπηία, 
Πνλνθέθαινο, Δκεηφο, λάξθσζε, Νσζξφηεηα, ππεξβνιηθή έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ήπηεο, 
αληηζηξέςηκεο επαηηθέο επηδξάζεηο, αλαξξφθεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε, Πλεπκνληθφ νίδεκα, Πλεπκνλία 
Οη ρεκηθέο, θπζηθέο, θαη ηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο απηνχ ηνπ πξντφληνο δελ έρνπλ εξεπλεζεί ιεπηνκεξψο. 
 
Νεθξά - Αξπζκίεο - Βαζίδεηαη ζε Δλδείμεηο ζηνλ Άλζξσπν 

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

12.1 Τνμηθόηεηα 
 
Σνμηθφηεηα ζηα ςάξηα LC50 - Pimephales promelas (Υνληξνθέθαινο θππξίλνο) - 9.640,00 mg/l  - 96 h 
 
Σνμηθφηεηα ζηηο δάθληεο 
θαη άιια πδξφβηα 
καιάθηα 

EC50 - Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) - 5.102,00 mg/l  - 24 h 

 
 Αθηλεηνπνίεζε EC50 - Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) - 6.851 mg/l  - 

24 h 
 
Σνμηθφηεηα ζηα θχθηα EC50 - Desmodesmus subspicatus (πξάζηλα θχθηα) - > 2.000,00 mg/l  - 72 h 
 
 EC50 - Algae - > 1.000,00 mg/l  - 24 h 

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
Γελ αλακέλεηαη βηνζπζζψξεπζε (log Pow <= 4). 

12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ 
Η νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνχληαη φηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεχζηκα θαη ηνμηθά 
(ΑΒΣ) ή άθξσο αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεχζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα ηνπ 0,1% ή πςειφηεξα. 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 
 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πξντόλ 
Κάςηε κέζα ζε έλα ρεκηθφ απνηεθξσηή κε κεηαθαπζηήξα θαη ζπζθεπή έθπιπζεο, αιιά δψζηε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή θαηά ηελ θαχζε θαζψο ην πιηθφ είλαη πνιχ εχθιεθην. Τπνιείκκαηα θαη κε αλαθπθιψζηκα 
δηαιχκαηα παξαδίδνληαη ζε αλεγλσξηζκέλε εηαηξία επεμεξγαζίαο απνβιήησλ.  

Με θαζαξηζκέλεο ζπζθεπαζίεο (παθέηα) 
Απνξξίπηεηαη ζαλ κε ρξεζηκνπνηεκέλν πξνΐφλ.  

 

ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ 
ADR/RID: 1219 IMDG: 1219 IATA: 1219 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 
ADR/RID:  ΙΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗ 
IMDG:  ISOPROPANOL 
IATA:  Isopropanol 
 

14.3 Τάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 
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14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 
ADR/RID: φρη IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 

Απηφ ην Γειηίν Αζθάιεηαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006. 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην 
κείγκα  

   
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
Γηα απηφ ην πξντφλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

 
 

ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Πιήξεο θείκελν H-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3. 

Eye Irrit. Δξεζηζκφο ησλ νθζαικψλ 
Flam. Liq. Δχθιεθηα πγξά 
H225 Τγξφ θαη αηκνί πνιχ εχθιεθηα.  
H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. 
H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
STOT SE Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο - κία εθάπαμ έθζεζε 

Πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3 

F Πνιχ εχθιεθην  
Xi Δξεζηζηηθφ  
R11 Πνιχ εχθιεθην.  
R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα.  
R67 H εηζπλνή αηκψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε.  

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζεσξνχληαη φηη είλαη ζσζηέο αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
ζηνηρείσλ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ σο νδεγφο. Οη πιεξνθνξίεο ζην παξφλ έγγξαθν 
βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλψζε καο θαη ηζρχνπλ γηα ην πξντφλ εθνζνλ ηεξνχληαη νη  πξνθπιάμεηο 

 

αζθαιείαο. Γελ αληηπξνζσπεχεη θακία εγγχεζε γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο. 

ΓΚΡΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


