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1. Σκήκα   1.ΣΟΙΥΔΙΑ  ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ  ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ / ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

Δκπνξηθή  Ολνκαζία         «   ENERGY»  

          ΤΓΡΟ  ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΠΗΑΣΧΝ 
1.2          πλαθείο   πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο  ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο  θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

 Πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο 

 Καζαξηζηηθό γηα  Πιπληήξηα πηάησλ 

1.3 ηνηρεία   ηνπ Πξνκεζεπηή  ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλσλ αζθαιείαο 

Εταιρεία 

NOVEL CHEMICALS – ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΑΓΛΑ 

Γηεύζπλζε : ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σει. 2310 797 277    Fax : 2310 796 916  

1.3       Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο :  2310  797277   Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσο 210 7793777 
2. Σκήκα 2.ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1 Σαμηλόκεζε ηνπ κείγκαηνο 

Σαμηλόκεζε    ζύκθσλα  κε ηνλ θαλνληζκό 1272/2008 

GHS  05  Γηαβξσηηθό γηα ηα κέηαιια , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1,Η290 

Γηάβξσζε   ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1Α,1Β,1C 

Ζ314 Πξνθαιεί  ζνβαξά δεξκαηηθά  εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο 

Δξεζηζκόο  ηνπ δέξκαηνο Καηεγνξία θηλδύλνπ 2 

Ζ315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο 

Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ, θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 

H319 Πξνθαιεί ζνβαξό  εξεζηζκό ησλ καηηώλ 

2.2 ηνηρεία  επηζήκαλζεο 

Δπηζήκαλζε   ζύκθσλα  κε ηνλ θαλνληζκό  1272/2008 

ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ           ΠΡΟΟΥΖ                                                                                 

                    GHS05                                    GHS07  
Πεξηέρεη : Τδξνμείδην ηνπ Καιίνπ  

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο Η 

Ζ290  Μπνξεί λα δηαβξώζεη ηα κέηαιια 

H314: Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο  

H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο  

H319: Πξνθαιεί ζνβαξό εξεζηζκό ησλ καηηώλ 

Γειώζεηο  πξνζηαζίαο Ρ 
Ρ 102 ΜΑΚΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

P234: Να δηαηεξείηαη κόλν ζηνλ αξρηθό πεξηέθηε 

P260: Με αλαπλέεηε ζθόλε / αλαζπκηάζεηο / αέξηα / ζηαγνλίδηα / αηκνύο / εθλεθώκαηα  

P264: Πιύλεηε ... ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό  

Ρ280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά   γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο   γηα ηα  

κάηηα / πξόζσπν 

Ρ310 . Καιέζηε  ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ  (Σει.: 210-7793777 )ε έλα γηαηξό 

Ρ301+Ρ330+Ρ331 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό 

Ρ303+Ρ361+Ρ353 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ε κε ηα καιιηά)Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα 

κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό ζην ληνπο 

Ρ305+338+351 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ .Ξεπιύλεηε  πξνζεθηηθά  κε λεξό  γηα αξθεηά 

ιεπηά Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο  αθαηξέζηε  ηνπο ,  εθόζνλ  είλαη εύθνιν .ζπλερίζηε λα μεπιέλεηε 
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2. Σκήκα 2.ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ(ζπλέρεηα) 

P362: Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε  

P302 +352: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε ζαπνύλη θαη λεξό  

P304 +340: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα 

μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή  

P333 +313: Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε / 

Δπηζθεθζείηε γηαηξό  

P337 +313: Δάλ ν εξεζηζκόο ησλ καηηώλ επηκείλεη, αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή / πξνζνρή 

P406: Φπιάζζεηαη ζε αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε / ... πεξηέθηε κε αλζεθηηθή εζσηεξηθή επέλδπζε  

Ρ501 Απόξξηςε ηνπ πεξηερνκέλνπ / θαη ησλ πεξηεθηώλ  ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθνύο / εζληθνύο θαη δηεζλείο   

Καλνληζκνύο 
2.2 Άιινη θίλδπλνη 

Άγλσζηνη 

3. Σκήκα 3 ύλζεζε / Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 
3.2 Μείγκαηα 

Υεκηθόο ραξαθηεξηζκόο  :  Μείγκα :   

πζηαηηθά  ζύκθσλα  κε ηνλ θαλνληζκό 648/2004/ΔΔ 

 

 Δπηθίλδπλεο  πεξηερόκελεο νπζίεο 
Τδξνμείδην   ηνπ Καιίνπ  

πγθέληξσζε  <5% 

Cas No   1310-73-2 

EG Nummer  215-181-3   

INDEX-Nr. :  019-002-00-8 

REACH - Registriernummer gemäß  Artikel 20(3):  

 Σαμηλόκεζε  ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό1272/08 

 GHS05           GHS07 
GHS  05  Γηαβξσηηθό γηα ηα κέηαιια , θαηεγνξία θηλδύλνπ  1 

Ζ290 Μπνξεί  λα δηαβξώζεη ηα  κέηαιια 

Γηάβξσζε   ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1Α,1Β,1C 

Ζ314 Πξνθαιεί  ζνβαξά δεξκαηηθά  εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο 

Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο , θαηεγνξία θηλδύλνπ 4 

Ζ302  Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

Πνιπαθξπιηθό Νάηξην 
πγθέληξσζε  <5.00 

Cas No   9003-04-7 

EG Nummer:     

INDEX-Nr. :   

REACH - Registriernummer gemäß  Artikel 20(3):   
Σαμηλόκεζε  ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό1272/08 

 
GHS  07      

GHS07 :  Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2, Ζ 319 

4.. Σκήκα 4 Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 

Γεληθέο Οδεγίεο    ε εκθάληζε ζπκπηώκαηνο  δεηείζηε ηαηξηθή  βνήζεηα  

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Γεληθέο   πιεξνθνξίεο 

Αθαηξέζηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα – εκπνηηζκέλα ξνύρα 

Δηζπλνή :  Μεηαθνξά  ζηνλ θαζαξό αέξα . ε εκθαληδόκελα πξνβιήκαηα δεηείζηε ηαηξηθή  

ζπκβνπιή 

ε επαθή:  ε επαθή κε ην δέξκα ακέζσο θαιό πιύζηκν   κε λεξό . ε εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο  

κε ην δέξκα  δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.. 

ε επαθή:  Πιύλεηέ ηα θαιά κε λεξό γηα 15 ιεπηά. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα 

 κε ηα κάηηα 
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4.. Σκήκα 4 Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ(ζπλέρεηα) 

Καηάπνζε:  Πιύλεηε ην ζηόκα κε θαζαξό λεξό. Πηείηε αξθεηή πνζόηεηα λεξνύ. 

   Μελ Πξνθαιέζηε εκεηό.  Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ  

4.2 εκαληηθόηεξα  ζπκπηώκαηα  θαη επηδξάζεηο  , νμείεο  ε κεηαγελέζηεξεο 

Γηαβξσηηθή  δξάζε 

4.3 Έλδεημε  νηαδήπνηε  απαηηνύκελεο  άκεζεο ηαηξηθήο  θξνληίδαο  θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 
 πκπησκαηηθή ζεξαπεία 

5. Σκήκα  5ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Καηάιιεια  ππξνζβεζηηθά κέζα 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα[CO2] ,αθξόο αληνρήο ζε αιθνόιε  ,μεξά ρεκηθά, λεξό ππό Φεθαζκό 

 Με θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Γελ έρνπλ δνθηκαζζεί 

 Άιιεο  πιεξνθνξίεο Γελ απαηηνύληαη   άιια κέηξα 

5.2 Δηδηθνί  θίλδπλνη  πνπ πξνθύπηνπλ  από ηελ νπζία ε ην κείγκα 

 ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζρεκαηίδνληαη : Δξεζηζηηθνί αηκνί ,  Μνλνμείδην & Γηνμείδην  ηνπ  άλζξαθα , 

5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

 Απνθεύγεηε ε επαθή κε ηα κάηηα  Δθαξκόδνληαη γεληθά  ηα κέηξα   γηα ηνλ εμνπιηζκό πξνζηαζίαο  

πξνζσπηθνύ  

Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο  νπιηζκόο  γηα ηνπο ππξνζβέζηεο  

Αλάινγα κε ηνλ βαζκό ηεο θσηηάο .Πιήξε πξνζηαζία. Αλαπλεπζηηθή κάζθα . Απνκάθξπλζε ησλ αηόκσλ  

ρσξίο πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό Καηάιιειε   πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία  θαη  αλαπλεπζηηθή   ζπζθεπή 

Πεξαηηέξσ  πιεξνθνξίεο 

Μελ  αθήζηε ην λεξό   ππξόζβεζεο λα εηζέιζεη  ζηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά Απνκαθξύλεηε ηνλ  

πεξηέθηε  από ηελ δώλε θηλδύλνπ  θαη ςύμηε κε λεξό 

6. Σκήκα 6ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

6.1 Πξνζσπηθέο Πξνθπιάμεηο , πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο  θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

6.1.1 Γηα πξνζσπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο 

Φξνληίζηε γηα επαξθή αεξηζκό  

Απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα  

Μελ αλαπλέεηε  αηκνύο / εθλεθώκαηα 

 Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή θηλδύλνπ Σεξήζηε  ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Κξαηείζηε  καθξηά  ηα κε  πξνζηαηεπόκελα  άηνκα πκβνπιεπηείηε έλαλ εηδηθό  

Καηάιιειε   πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία  θαη  αλαπλεπζηηθή   ζπζθεπή 

6.1.2 Άηνκα  πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο βνήζεηεο 

 Γηα ηνλ θαηάιιειν  πξνζηαηεπηηθό  εμνπιηζκό  Βιέπε παξάγξαθν 8 

6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 

Οη  παξαθάησ πιεξνθνξίεο  αλαθέξνληαη ζηηο δηαξξνέο κεγάισλ πνζνηήησλ  

Απνθεύγεηαη  ε είζνδνο ηνπ ζηηο απνρεηεύζεηο , ζηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα  λεξά . 

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά  γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

6.3.1 α) Κάιπςε    αγσγώλ απνρέηεπζεο 

6.3.2 α) ηερληθέο εμνπδεηέξσζεο  

πιιέγεηε , δεζκεύεηε  θαη αληιείηε ηπρόλ δηαξξνέο 

β) Σερληθέο  απνιύκαλζεο  Γελ πθίζηαληαη  

γ) Απνξξνθεηηθά πιηθά : (άκκνο , μπιάιεπξν θ.ι.π.) 

δ) ηερληθέο θαζαξηζκνύ        Ξέπιπκα ηεο κνιπζκέλεο πεξηνρήο κε θαζαξό λεξό 

ε)  ηερληθέο αλαξξόθεζεο  ζθόλεο    

Μεραληθή ζπιινγή  )Απνθεύγεηαη  ν ζρεκαηηζκόο ζθόλεο πιιέγεηαη  κε  βηνκεραληθή ζθόλε αλαξξόθεζεο 

Σεξήζηε ηνπο ελδερόκελνπο   πεξηνξηζκνύο πιηθώλ  ( παξ. 7.2 θαη 10.5) 

Απόξξηςε κνιπζκέλνπ   πιηθνύ ζαλ απόβιεην  ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 

6.4 Παξαπνκπή  ζε άιια ηκήκαηα 

 Γηα αζθαιή ρεηξηζκό  βιέπε   ηκήκα 7   Γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ βιέπε   ηκήκα  13 

Γηα επηπξόζζεηεο  νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο  Βιέπε   Κεθάιαην 15 

7. Σκήκα 7 ΥΔΙΡΙΜΟ & ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

7.1.1.α Αζθαιήο ρεηξηζκόο ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο 

Οδεγίεο γηα αζθαιή επεμεξγαζία :  Μελ ην αλακηγλύεηαη κε άιια πξντόληα Ηδηαίηεξα κε νμέα 

7.1.1.β Απνθπγή ρεηξηζκνύ  κε ζπκβαηώλ νπζηώλ  ε κεηγκάησλ 

7.1.1.γ Μείσζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο   ζην πεξηβάιινλ 

7.1.2 α    Μελ ηξώηε , πίλεηε ε θαπλίδεηε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 
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7. Σκήκα 7 ΥΔΙΡΙΜΟ & ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ(ζπλέρεηα) 

 β    Καιό πιύζηκν   ησλ ρεξηώλ   πξηλ από θάζε δηάιεηκκα ηεο εξγαζίαο  θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο  

 γ)  Αθαίξεζε ηνπ κνιπζκέλνπ θαη εκπνηηζκέλνπ ξνπρηζκνύ  θαη  εμνπιηζκνύ πξνζηαζίαο  πξηλ από ηελ είζνδν  

ζηνλ ρώξν  θαγεηνύ 

Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο  ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο  θαη έθξεμεο 

Μαθξηά   από πεγέο αλάθιεμεο , ζπηλζήξσλ  θαη ζεξκόηεηαο Λάβεηε κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ  

εθθελώζεσλ 7.1.  

7.2 πλζήθεο  γηα ηελ αζθαιή θύιαμε , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 

7.2.α Σξόπνη δηαρείξηζεο  ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

 Απαηηήζεηο  ρώξσλ  απνζήθεπζεο 

Απνζεθεύεηαη ζε δάπεδα αληνρήο   ζηα αιθάιηα ..Απνζεθεύεηαη κόλνλ ζηελ γλήζηα ζπζθεπαζία ηνπ .  

Γηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηό , ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν Πξνζηαζία από ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο  

αθηηλνβνιίαο  Μαθξηά από  πεγέο;  αλάθιεμεο , ζπηλζήξσλ  θαη ζεξκόηεηαο Μαθξηά από ηξόθηκα , δσνηξνθέο 

Θεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο  : +5
ν
 C -20

ν
 C   

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ε ρξήζεηο 

Γελ πξνβιέπνληαη άιιεο  εηδηθέο ρξήζεηο εθηόο από απηέο  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν1.2 

 8. Σκήκα 8ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ  / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

πζηαηηθά  κε ειεγρόκελεο  παξακέηξνπο  ζηνλ ρώξν εξγαζίαο 

 Υεκηθή Ολνκαζία   Πνζνζηό %  Σηκέο νξηαθέο έθζεζεο  Cas Nr  

Τδξνμείδην ηνπ Καιίνπ   <5%  2 mg/m
3
  Y (DFG)   1310-58-3 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

8.2.1 Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη 
Υξήζε θαηάιιεινπ εμαεξηζηήξα   γηα ηνλ  εμαεξηζκό  ησλ ρώξσλ   παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο 

8.2.2. Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

8.2.2.1 Αηνκηθόο Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο πξνζσπηθνύ 

Πιαζηηθά γάληηα , γπαιηά αζθαιείαο , θόξκα  θαη ππνδήκαηα  εξγαζίαο  

8.2.2.2 Γεληθά  κέηξα πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο 
Μαθξηά από ηξόθηκα , δσνηξνθέο 

Άκεζε απνκάθξπλζε  όισλ ησλ εκπνηηζκέλσλ θαη κνιπζκέλσλ ξνύρσλ 

Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ  πξηλ από ηα δηαιύκαηα θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

Απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα  

Μελ αλαπλέεηε ζθόλε / θαπλό / βξσκηά 

Οη  παξαπάλσ   νδεγίεο ηνπ εμνπιηζκνύ πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη  ζηελ βηνκεραληθή ρξήζε κεγάισλ  

πνζνηήησλ  

Υξεζηκνπνηείζηε θξέκα πξνζηαζίαο πξνζώπνπ  γηα ηελ πξνζηαζία  δέξκαηνο 

Πξνζηαζία καηηώλ / πξνζώπνπ   Καηάιιεια γπαιηά αζθαιείαο 

Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο 

Πξνζηαζία Υεξηώλ   Πιαζηηθά γάληηα  

Σα γάληηα λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο ΔΔ 89/686/ΔΔ     ηνπ πξόηππνπ ΔΝ 374 

Άιια κέηξα 

Πξνζηαζία  αλαπλεπζηηθώλ νδώλ 
Απαξαίηεηε  όηαλ δεκηνπξγνύληαη  αηκνί / αεξνδόι 

Δμνπιηζκόο αλαπλεπζηηθνύ 

πληζηώκελνο ηύπνο θίιηξνπ  Φίιηξν ΑΥ (ΔΝ 371) 

 Μέηξα πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο : Λακβάλνληαη όιεο νη πξνθπιάμεηο πνπ απαηηνύληαη   θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ  

ρεκηθώλ Απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα Καηά ηελ εξγαζία  απαγνξεύεηαη  ην θαγεηό , ην  

πνηό , ην θάπληζκα . Βγάδνπκε ακέζσο ηα ιεξσκέλα ξνύρα  . Υξεζηκνπνηνύκε  θξέκεο ρεηξόο 

8.2.3 Έιεγρνο πεξηβαιινληηθήο    έθζεζεο 

Μελ αδεηάδεηε ην  ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε 

9. Σκήκα 9 Φπζηθέο θαη ρεκηθέο  ηδηόηεηεο 

9.1 ηνηρεία  γηα ηηο βαζηθέο   θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Όςε     Τγξό 

Υξώκα     Γηαπγέο  , άρξσκν 

 Οζκή     Υαξαθηεξηζηηθή  

 Σηκή ΡΖ  σο έρεη  [20
o
C]   13,50+ 0,,50 

 εκείν δέζεο / πεξηνρή δέζεο  >100
ν
 C 

 εκείν αλάθιεμεο   Γελ αλαθιέγεηαη [ πδαηηθό δηάιπκα] 
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9. Σκήκα 9 Φπζηθέο θαη ρεκηθέο  ηδηόηεηεο(ζπλέρεηα) 

 Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην)  Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

 Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο   Γελ πξνθαιεί έθξεμε 

 Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο   Γελ δξα Ομεηδσηηθά 

 Πίεζε αηκώλ    δελ πξνζδηνξίδεηαη 

 ρεηηθή ππθλόηεηα ζηνπο 20
ν
 C  1,20 +0,05  g/cm

3
  

 Γηαιπηόηεηα ζην λεξό   Γηαιύεηαη πιήξσο  

Γηαιπηόηεηα ζε άιινπο δηαιύηεο  ρεκαηίδεη γαιάθησκα 

 πληειεζηήο θαηαλνκήο: ε-νθηαλόιε /λεξό 

 Ημώδεο (23
o
C )(m

2
/S)   Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

Ημώδεο (40
o
C )(m

2
/S)   Γελ πξνζδηνξίδεηαη  

Ππθλόηεηα αηκώλ   Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

 Σαρύηεηα εμάηκηζεο   >ηνπ λεξνύ  

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο 
10. Σκήκα 10 ηαζεξόηεηα  θαη δξαζηηθόηεηα 

10.1 Γξαζηηθόηεηα 

10.1.1. Σν πξντόλ    αληηδξά  κε νμέα 

10.1.2 Σν πξντόλ δελ είλαη ζπκβαηό  κε νμέα θαη όμηλα πξντόληα 

10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα 

ηαζεξό  ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο  απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ 

10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 

Απνθεύγεηαη   ε επαθή κε νμέα Αληηδξά κε ηα νμέα  δίδνληαο  ηζρπξή εμώζεξκε αληίδξαζε 

10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγή 

Απνθεύγεηαη ε έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο  θαη  πεγέο αλάθιεμεο , ζπηλζήξσλ θαη ζεξκόηεηαο 

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά 

νμέα 

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο 

ε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνύ  ην πξντόλ δελ απνζπληίζεηαη 

11. Σκήκα 11 Πιεξνθνξίεο γηα  ηηο ηνμηθνινγηθέο  επηπηώζεηο 

α) Ομεία ηνμηθόηεηα 

ηνκαηηθή ηνμηθόηεηα θαζώο θαη εκθαληδόκελεο δξάζεηο 

 Cas Nr  Ολνκαζία πζηαηηθνύ 
1310-58-3 Τδξνμείδην ηνπ θαιίνπ   LD 50(Oral); 273 mg/Kg [Ratte] 

6132-04-3 Κηηξηθό ηξηλάηξην-  LD 50(oral); >8000  mg/Kg 

 517-07-1 Γινπθνληθό Νάηξην  LD 50(oral); 6060 mg/Kg  

       LD 50(δεξκαηηθή ); >2000 mg/Kg 

 9003-04-7 Πνιπαθξπιηθό Νάηξην  LD 50(oral); 40000 mg/Kg  

β) Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 

Πξνθαιεί  δηάβξσζε  ηνπ δέξκαηνο 

γ) νβαξή βιάβε / εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 

 Πξνθαιεί   ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε 

δ) Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε  ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο 

 Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε  ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο   ε ηνπ δέξκαηνο 

ε)` Μεηαιιαμηνγέλεζε  γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 

 Γελ πξνθαιεί Μεηαιιαμηνγέλεζε  γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 

ζη) Καξθηλνγέλεζε 

 δελ πξνθαιεί  θαξθηλνγέλεζε  

δ) Σνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

 Με ηνμηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

ε) STOT-εθαπαμ έθζεζε 

 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε 

ζ) STOT- επαλεηιεκέλε έθζεζε 

Σν κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη  ζαλ ηνμηθό  γηα εηδηθό όξγαλν –ζηόρν , επαλεηιεκκέλε έθζεζε 

η) ηνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο 

 Κακηά ηαμηλόκεζε ζρεηηθά   κε ηελ  ηνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο  

11.2 άιιεο πιεξνθνξίεο 
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12. Σκήκα 12 Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

12.1  Σνμηθόηεηα 

ην πξντόλ πεξηέρνληαη ηα ζπζηαηηθά  

Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα 

 1310-58-3 Τδξνμείδην ηνπ Καιίνπ « LC50 :  80  mg/l /96h (Cambusia affinis) 

Σνμηθή δξάζε ζηα ςάξηα θαη ζην Πιαθηόλ θαη ζε ζηαζεξνύο κηθξννξγαληζκνύο δηα κεηαβνιήο ηεο ηηκήο 

ΡΖ>9 

6132-04-3 Κηηξηθό ηξηλάηξην   

Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα   LC50:>18000-32000 mg/l/96h ( P.reticulata)  

Σνμηθόηεηα ζηή   Daphnia   ΔC50 ; >5600-10000mg/l/48h  

Σνμηθόηεηα ζηηο άιγεο   EC50 >18000-32000 mg/l/96h ( chlorella  vulgaris)  

Σνμηθόηεηα ζηα βαθηήξηα   IC50>18000-32000 mg/l/8h  Pseudomonas fluorescens 

Γινπθνληθό Νάηξην 

Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα   LC50:360  mg/l/48h  

                >1000  mg/l/96h  νξπδηαο  ιαηηπεζ 

Σνμηθόηεηα ζηή   Daphnia   ΔC50 ; >1000mg/l/48h  

Σνμηθόηεηα ζηηο άιγεο   ΗC50 >1000 mg/l/72h ( Pseudokirchneriella Subcapitata) 

BSB =507 mg/g     CSB= 807 mg/g  

12.2  Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

Σν  πξντόλ  είλαη αλόξγαλσλ  ζπζηαηηθώλ 

12.3  Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

πληειεζηήο θαηαλνκήο Ν-Οθηαλόιε/Νεξό Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

  Γελ αλακέλεηαη βηνζπζζώξεπζε 

12.4  Κηλεηηθόηεηα  ζην έδαθνο 

  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

12.5  Απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

  Γελ ππάξρεη αμηνιόγεζε  ησλ ΑΒΣ θαη αΑαΒ     

12.6  ‘Άιιεο αξλεηηθέο  επηπηώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ 

13. Σκήκα 13 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο  απν0βιήησλ 

 Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη  ζύκθσλα κε ηελ  νδεγία   2008/98/ΔΚ γηα ηα απόβιεηα  θαζώο   

θαη  ζύκθσλα κε ηηο άιιεο  εζληθέο θαη ηνπηθέο  ξπζκίζεηο Γηαηεξείηαη ηα ρεκηθά ζηνπο αξρηθνύο πεξηέθηεο  

Μελ ηα αλακεηγλύεηε κε άιια   απόβιεηα   Μεηαρεηξηζζείηε  ηνπο αθάζαξηνπο  πεξηέθηεο  όπσο  ζα  

κεηαρεηξηδόζαζηαλ ην ίδην ην πξντόλ 

Οη παξαθάησ ελδείμεηο  ηζρύνπλ  γηα απνξξίκκαηα   ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3(1) ηεο λνκνζεζίαο  

απνξξηκκάησλ  Ζ θαηάηαμε  ζε αξηζκνύο θιεηδηώλ  απνξξηκκάησλ  εμαξηάηαη από ηνλ θιάδν θαη ηελ  

εθαξκνδόκελε δηαδηθαζία 

Ζ θαηάηαμε  ησλ αξηζκώλ  θιεηδηώλ απνξξηκκάησλ  πξέπεη από ηνλ ρξήζηε ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό  

θαηάινγν απνξξηκκάησλ [ΔΑΚ]  λα   εθαξκνζζνύλ 

Σα  αθόινπζα θιεηδηά απνξξηκκάησλ   νθείινπλ  λα ζπκπιεξσζνύλ  ε λα αιιάμνπλ 

Απόξξηςε  ζύκθσλα  κε ηνλ θαηάινγν – θαλνληζκό απνξξηκκάησλ 

Σύπνο απνξξηκκάησλ Απνξξίκκαηα από νξγαληθέο ρεκηθέο δηεξγαζίεο 

Υαξαθηεξηζκόο  απνξξηκκάησλ Απνξξίκκαηα  από  ζαπνύληα , απνξξππαληηθά , απνιπκαληηθά 

Κιεηδηά απνξξηκκάησλ  

06 Απνξξίκκαηα από  αλόξγαλεο ρεκηθέο  δηεξγαζίεο 

06   02  Απνξξίκκαηα από   νμέα θαη βάζεηο 

06  01   99 Απνξξίκκαηα   a.n.g 

20 01 29  Καζαξηζηηθά  πνπ πεξηέρνπλ  επηθίλδπλεο νπζίεο 

15 01 102 πιαζηηθή ζπζθεπαζία 

Αθάζαξηε ζπζθεπαζία 

ύζηαζε Αθάζαξηεο  ζπζθεπαζίεο  απνξξίπηνληαη όπσο θαη  νη νπζίεο 

πληζηώκελν θαζαξηζηηθό  Νεξό 
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14 Σκήκα 14 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  κε ηελ κεηαθνξά 

Οδηθή Μεηαθνξά   

14.1 ADR/RID & GGVS/GGVE    8(C9) Γηαβξσηηθέο νπζίεο 

14.2 Οηθεία νλνκαζία  απνζηνιήο ΟΗΔ  1814 [Γηαβξσηηθό αλόξγαλν πγξό – Γηάιπκα  

Τδξνμεηδίνπ  ηνπ Καιίνπ 

14.3 Σάμε / ηάμεηο  θηλδύλνπ θαηά ηελ κεηαθνξά 80 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο    ΗΗ 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη    
14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο  γηα ηνλ ρξήζηε  Βιέπε παξάγξαθν  7 Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

14.7 Υύδελ κεηαθνξά  ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζύκβαζεο MARPOL  73/78   θαη ηνπ θώδηθα IBC  

 Σν πξντόλ δελ κεηαθέξεηαη ρύδελ 

Θαιάζζηα κεηαθνξά 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ     1814  

14.2 Οηθεία νλνκαζία  απνζηνιήο ΟΗΔ  1814 [Γηαβξσηηθό αλόξγαλν πγξό – Γηάιπκα 

         Τδξνμεηδίνπ ηνπ Καιίνπ 

14.3 Σάμε / ηάμεηο  θηλδύλνπ θαηά ηελ κεηαθνξά 80 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο    ΗΗ 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη   Ορη 
14.6  Marine pollutant:     Ορη 

14.7 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο  γηα ηνλ ρξήζηε  Βιέπε παξάγξαθν  7 Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

Δλαέξηα  Μεηαθνξά  [ ICAO /IATA] 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ     1814  

14.2 Οηθεία νλνκαζία  απνζηνιήο ΟΗΔ  1814 [Γηαβξσηηθό αλόξγαλν πγξό – Γηάιπκα 

         Τδξνμεηδίνπ ηνπ Καιίνπ 

 

14.3 Σάμε / ηάμεηο  θηλδύλνπ θαηά ηελ κεηαθνξά 80 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο    ΗΗ 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη   νρη 
14.6  Δηδηθέο πξνθπιάμεηο  γηα ηνλ ρξήζηε  Βιέπε παξάγξαθν  7 Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

15. Σκήκα 15 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 

15.1.  Καλνληζκόο / λνκνζεζία  ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα  ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ  γηα ηελ νπζία ε ην  

κείγκα 

Πεξηνξηζκνί ζηελ απαζρόιεζε 

Λάβεηε ππ όςηλ  ηνπο  πεξηνξηζκνύο  ζηελ απαζρόιεζε   γηα ηνπο λένπο 

Λάβεηε ππ όςηλ  ηνπο  πεξηνξηζκνύο  ζηελ απαζρόιεζε     γηα   αλακελόκελεο  θαη παύζε ζειαζκνύ  κεηέξεο 

Λάβεηε ππ όςηλ  ηνπο  πεξηνξηζκνύο  ζηελ   απαζρόιεζε  γηα   θπξίεο  ειηθίαο  θύεζεο θαη  γέλεζεο 

Καηεγνξία θηλδύλνπ λεξνύ : 1   Διάρηζηα  επηθίλδπλν γηα ην λεξό ( Σαμηλόκεζε θαηά h VwVwS, 

     Παξάξηεκα  4) REACH 

Σν  πξντόλ είλαη κείγκα  , ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006 REACH  παξάξηεκα XIV, XV 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

            Γελ απαηηείηαη  

16. Σκήκα 16 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 Καηάινγνο ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ  θηλδύλνπ  ε / θαη δειώζεσλ  πξνθπιάμεσλ  

Πίλαθαο  Γειώζεσλ Δπηθηλδπλόηεηαο Η ζύκθσλα κε ην Σκήκα 2& 3 (Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο  Η): 

 Ζ290 Μπνξεί  λα δηαβξώζεη ηα κέηαιια 

Ζ302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

 Ζ314 Πξνθαιεί  ζνβαξά δεξκαηηθά  εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο 
Ζ315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο 

H319  Πξνθαιεί ζνβαξό  εξεζηζκό ησλ καηηώλ 

Πίλαθαο Γειώζεσλ πξνθπιάμεσλ   Ρ ζύκθσλα κε ην Σκήκα  2& 3 (Φξάζεηο Αζθαιείαο S ): 

Ζ290  Μπνξεί λα δηαβξώζεη ηα κέηαιια 

H314: Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο  

H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο  

H319: Πξνθαιεί ζνβαξό εξεζηζκό ησλ καηηώλ 

Γειώζεηο  πξνζηαζίαο Ρ 
Ρ 102 ΜΑΚΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

P234: Να δηαηεξείηαη κόλν ζηνλ αξρηθό πεξηέθηε 

P260: Με αλαπλέεηε ζθόλε / αλαζπκηάζεηο / αέξηα / ζηαγνλίδηα / αηκνύο / εθλεθώκαηα  

P264: Πιύλεηε ... ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό  



ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ύκθσλα  κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010  Παξάξηεκα ΙΙ 

 
Ζκεξνκελία εθηύπσζεο:    25/4/2015   Έθδνζε :02   ζειίδα  : 8/8 

 

16. Σκήκα 16 Άιιεο πιεξνθνξίεο(ζπλέρεηα) 

Ρ280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά   γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο   γηα ηα  

κάηηα / πξόζσπν 

Ρ310 . Καιέζηε  ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ  (Σει.: 210-7793777 )ε έλα γηαηξό 

Ρ301+Ρ330+Ρ331 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό 

Ρ303+Ρ361+Ρ353 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ε κε ηα καιιηά)Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα 

κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό ζην ληνπο 

Ρ305+338+351 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ .Ξεπιύλεηε  πξνζεθηηθά  κε λεξό  γηα αξθεηά 

ιεπηά Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο  αθαηξέζηε  ηνπο ,  εθόζνλ  είλαη εύθνιν .ζπλερίζηε λα μεπιέλεηε 

P362: Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε  

P302 +352: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε ζαπνύλη θαη λεξό  

P304 +340: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα 

μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή  

P333 +313: Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε / 

Δπηζθεθζείηε γηαηξό  

P337 +313: Δάλ ν εξεζηζκόο ησλ καηηώλ επηκείλεη, αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή / πξνζνρή 

P406: Φπιάζζεηαη ζε αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε / ... πεξηέθηε κε αλζεθηηθή εζσηεξηθή επέλδπζε  

Ρ501 Απόξξηςε ηνπ πεξηερνκέλνπ / θαη ησλ πεξηεθηώλ  ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθνύο / εζληθνύο θαη δηεζλείο   

Καλνληζκνύο 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνύ αλαθέξνληαη ζην δειηίν απηό βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα πιεξνθόξεζε  

αλαθνξηθά  κε ηα ζπζηαηηθά  κέρξη ηηο αλαθεξόκελεο εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη απνζθνπνύλ θπξίσο 

 ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκό θαη δελ απνηεινύλ εγγύεζε ε πξνδηαγξαθή πνηόηεηαο 

 Μπνξεί λα ππάξμνπλ κεηαβνιέο    ζην δειηίν απηό εθόζνλ ππάξμνπλ κεηαβνιέο ζηελ λνκνζεζία 

 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο   παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο   θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντόληνο 

 


