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Σκήκα 1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ / ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο
Δκπνξηθή Ολνκαζία
« EXCESS » ΛΔΤΚΑΝΣΙΚΟ
πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο
Πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο
Λεχθαλζε ξνχρσλ
ηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλωλ αζθαιείαο
Δηαηξεία

NOVEL CHEMICALS-ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΑΓΛΑ
ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Σει. 2310 797277
1.3

2.
2.1

Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο : 2310 797277 Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωο 210 7793777
Σκήκα 2.ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ
Σαμηλόκεζε ηνπ κείγκαηνο
Σαμηλόκεζε ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό 1272/08
GHS03 Ομεηδωηηθα ζηεξεά , θαηεγνξία θηλδύλνπ 2 , Η 272
GHS07 Οξεία ηοξικόηηηα ( από ηος ζηόμαηορ ) καηηγοπία κινδύνος 4 , Η 302

2.2

Δξεζηζκφο ησλ νθζαικψλ , θαηεγνξία θηλδχλνπ 2,Ζ319
Δξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο , θαηεγνξία θηλδχλνπ 2, Ζ 315
ηνηρεία επηζήκαλζεο
Δπηζήκαλζε ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό 1272/08

ΔΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

GHS03

Οξειδωτικό

GHS07

Επιβλαβές

Γειώζεηο ΔπηθηλδπλόηεηαοΗ
H272: Μπνξεί λα αλαδσππξψζεη ηελ ππξθαγηά? Ομεηδσηηθφ
H302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο
H319- Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ

Γειώζεηο Πξνζηαζίαο Ρ
P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντφληνο ή ηελ εηηθέηα
P102: Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά

P210: Μαθξηά απφ ζεξκφηεηα / ζπηλζήξεο / γπκλέο θιφγεο / ζεξκέο επηθάλεηεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα
P220: Γηαηεξείηαη / Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ελδχκαηα / ... / θαχζηκα πιηθά
P221: Λάβεηε θάζε πξνθχιαμε ψζηε λα κελ αλακεηρζεί κε θαχζηκα
P264: Πιχλεηε ... ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκφ
P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζηαζίαο καηηψλ /
πξνζψπνπ

P270: Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ
P330: Ξεπιχλεηε ην ζηφκα
P362: Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε
P301 +312: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα
γηαηξφ / γηαηξφ εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία
P302 +352: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιχλεηε κε ζαπνχλη θαη λεξφ
P305 +351 +338: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Αθαηξέζηε
ηνπο θαθνχο επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη είλαη εχθνιν λα ην θάλνπκε - λα ζπλερίζεη ην μέπιπκα
P332 +313: Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο: πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ
P370 +378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηήζηε ... γηα ηελ θαηάζβεζε
Ρ501
Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο / πεξηθεξεηαθνχο/ εζληθνχο / δηεζλείο
/ πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο / πεξηθεξεηαθνχο/ εζληθνχο / δηεζλείο

2.

Άιινη θίλδπλνη

Άγλσζηνη
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Σκήκα 3 ύλζεζε / Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά
Μείγκαηα
Υεκηθφο ραξαθηεξηζκφο : Μείγκα :
πζηαηηθά ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό 648/2004/ΔΔ
>30,00% Λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγφλν
Δπηθίλδπλεο πεξηερφκελεο νπζίεο
Τπεξαλζξαθηθό Νάηξην
πγθέληξσζε
5-15%
Cas No
15630-89-4
EG Nummer:
INDEX-Nr. :
REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3):
Σαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1272/08
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

4..

GHS03 GHS05
GHS07
GHS03 ηεξεά Ομεηδσηηθά , θαηεγνξία θηλδχλνπ 2 , Ζ272
GHS07 : Ομεία ηνμηθφηεηα απφ ηνπ ζηφκαηνο , θαηεγνξία θηλδχλνπ 4 , Ζ302
Σκήκα 4 Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ
Γεληθέο Οδεγίεο ε εκθάληζε ζπκπησκάησλ δεηείζηε ηαηξηθή βνήζεηα

4.1

Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξψησλ βνεζεηψλ
Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Αθαηξέζηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα – εκπνηηζκέλα ξνχρα
Δηζπλνή :
Μεηαθνξά ζηνλ θαζαξφ αέξα . ε εκθαληδφκελα πξνβιήκαηα δεηείζηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή
ε επαθή:
ε επαθή κε ην δέξκα ακέζσο θαιφ πιχζηκν κε λεξφ . ε εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο
κε ην δέξκα
δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή..
ε επαθή:
Πιχλεηέ ηα θαιά κε λεξφ γηα 15 ιεπηά. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα
κε ηα κάηηα
Γεληθέο Οδεγίεο ε εκθάληζε ζπκπηψκαηνο δεηείζηε ηαηξηθή βνήζεηα

4.2

Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξψησλ βνεζεηψλ
Καηάπνζε:
Πιχλεηε ην ζηφκα κε θαζαξφ λεξφ. Πηείηε αξθεηή πνζφηεηα λεξνχ.
Μελ Πξνθαιέζηε εκεηφ. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ
εκαληηθφηεξα ζπκπηψκαηα θαη επηδξάζεηο , νμείεο ε κεηαγελέζηεξεο
Δξεζηζηηθή δξάζε , ππλειία θαη δάιε

4.2
4.3
5.
5.1

5.2
5.3

Έλδεημε νηαδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
πκπησκαηηθή ζεξαπεία
Σκήκα 5ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ
Ππξνζβεζηηθά κέζα
Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα[CO2] ,αθξφο αληνρήο ζε αιθνφιε ,μεξά ρεκηθά, λεξφ ππφ Φεθαζκφ
Με θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Γελ έρνπλ δνθηκαζζεί
Άιιεο πιεξνθνξίεο Γελ απαηηνχληαη άιια κέηξα
Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νπζία ε ην κείγκα
ε πεξίπηωζε ππξθαγηάο ζρεκαηίδνληαη : Δξεζηζηηθνί αηκνί , Μνλνμείδην & Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα ,
Τδξνρισξηθφ Ομχ θαη αέξην Υιψξην
πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Απνθεχγεηε ε επαθή κε ηα κάηηα Δθαξκφδνληαη γεληθά ηα κέηξα γηα ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο
πξνζσπηθνχ
Δηδηθφο πξνζηαηεπηηθφο νπιηζκφο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο θσηηάο .Πιήξε πξνζηαζία. Αλαπλεπζηηθή κάζθα . Απνκάθξπλζε ησλ αηφκσλ
ρσξίο πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ Καηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή
Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο
Μελ αθήζηε ην λεξφ ππξφζβεζεο λα εηζέιζεη ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά Απνκαθξχλεηε ηνλ
πεξηέθηε απφ ηελ δψλε θηλδχλνπ θαη ςχμηε κε λεξφ
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Σκήκα 6ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ
Πξνζσπηθέο Πξνθπιάμεηο , πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
Γηα πξνζωπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο
Φξνληίζηε γηα επαξθή αεξηζκφ
Απνθεχγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα
Μελ αλαπλέεηε
αηκνχο / εθλεθψκαηα
Δθθελψζηε ηελ πεξηνρή θηλδχλνπ Σεξήζηε ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
Κξαηείζηε καθξηά ηα κε πξνζηαηεπφκελα άηνκα πκβνπιεπηείηε έλαλ εηδηθφ
Καηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή
Άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο βνήζεηεο
Γηα ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ Βιέπε παξάγξαθν 8

Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο
Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηηο δηαξξνέο κεγάισλ πνζνηήησλ
Απνθεχγεηαη ε είζνδνο ηνπ ζηηο απνρεηεχζεηο , ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά .
Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκφ θαη θαζαξηζκφ
α) Κάιπςε αγσγψλ απνρέηεπζεο
α) ηερληθέο εμνπδεηέξωζεο
πιιέγεηε , δεζκεχεηε θαη αληιείηε ηπρφλ δηαξξνέο
β) Σερληθέο απνιχκαλζεο
Γελ πθίζηαληαη
γ) Απνξξνθεηηθά πιηθά : (άκκνο , μπιάιεπξν θ.ι.π.)
δ) ηερληθέο θαζαξηζκνχ
Ξέπιπκα ηεο κνιπζκέλεο πεξηνρήο κε θαζαξφ λεξφ
ε) ηερληθέο αλαξξφθεζεο ζθφλεο
Υξήζε απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ ( π.ρ. άκκνο ,γε δηαηφκσλ ,δεζκεπηηθά νμέσλ ,γεληθά εμνπδεηεξσηηθά ,
πξηνλίδη θ.ι.π.),κείσζε ησλ εθιπφκελσλ αεξίσλ / θαπλψλ κε λεξφ ,
Αξαίσζε κε λεξφ : Σα ππνιείκκαηα μεπιέλνληαη κε λεξφ
Απφξξηςε κνιπζκέλνπ πιηθνχ ζαλ απφβιεην ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13
Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα
Γηα αζθαιή ρεηξηζκφ βιέπε ηκήκα 7 Γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ βιέπε ηκήκα 13
Γηα επηπξφζζεηεο νδεγίεο θαη παξαηεξήζεηο Βιέπε Κεθάιαην 15
Σκήκα 7 ΥΔΙΡΙΜΟ & ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
Αζθαιήο ρεηξηζκόο ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο
Οδεγίεο γηα αζθαιή επεμεξγαζία : Σα δνρεία δελ θιείλνληαη αεξνζηεγψο . Πξνζηαζία απφ θαηεπζείαλ
επίδξαζε ζεξκνθξαζίαο θαη ειηαθνχ θσηφο .Απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο αεξίσλ Μελ ην αλακηγλχεηαη κε
άιια πξντφληα Ηδηαίηεξα κε νμέα
Απνθπγή ρεηξηζκνχ κε ζπκβαηψλ νπζηψλ ε κεηγκάησλ
Μείσζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο ζην πεξηβάιινλ
Μελ ηξψηε , πίλεηε ε θαπλίδεηε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
Καιφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ πξηλ απφ θάζε δηάιεηκκα ηεο εξγαζίαο θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο
Αθαίξεζε ηνπ κνιπζκέλνπ θαη εκπνηηζκέλνπ ξνπρηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο πξηλ απφ ηελ είζνδν
ζηνλ ρψξν θαγεηνχ
Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε πεξίπηωζε ππξθαγηάο θαη έθξεμεο
Γελ είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα
πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε , ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ
Σξόπνη δηαρείξηζεο ηωλ θηλδύλωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
Απαηηήζεηο ρώξωλ απνζήθεπζεο
Απνζεθεχεηαη ζε δάπεδα αληνρήο ζηα αιθάιηα ..Απνζεθεχεηαη κφλνλ ζηελ γλήζηα ζπζθεπαζία ηνπ .
Γηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφ , ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν Πξνζηαζία απφ ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο Μαθξηά απφ πεγέο; αλάθιεμεο , ζπηλζήξσλ θαη ζεξκφηεηαο Μαθξηά απφ ηξφθηκα , δσνηξνθέο
Θεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο : +5ν C -20ν C
Λάβεηε ππ φςηλ ζαο ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε εχθιεθησλ πγξψλ
Καηεγνξία απνζήθεπζεο
LGK 8BL
VbF-Κιάζε
Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ε ρξήζεηο
Γελ πξνβιέπνληαη άιιεο εηδηθέο ρξήζεηο εθηφο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν1.2
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Σκήκα 8ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Παξάκεηξνη ειέγρνπ
Πεξηζζόηεξεο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ εγθαηαζηάζεωλ
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία [ βιέπε παξάγξαθν 7]
πζηαηηθά κε Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο ζηελ ζέζε εξγαζίαο
Οιηθή ζθφλε
15 mg/m3
Αλαπλεχζηκε ηηκή
5 mg/m3
ACGIH TLV
Δηζπλνήο
10 mg/m3
Αλαπλεχζηκε
3 mg/m3
Σν πξντφλ δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο ζηελ ζέζε εξγαζίαο
Δπηπξόζζεηεο Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο γηα πηζαλόηεηα θηλδύλνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία
Λάβεηε ππ φςηλ ηα γεληθά φξηα ηνπ Treshold γηα ηελ ζθφλε
Πξνζωπηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο
Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο
Υξεζηκνπνηνχληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ
Μελ ηξψηε , πίλεηε ε θαπλίδεηε θαηά ηελ εξγαζία
Καζαξίζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα κε ειεθηξηθή ζθνχπα Μελ ηα θπζάηε ε ηα βνπξηζίδεηαη
Απνθεχγεηαη ηελ επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα
Μελ αλαπλέεηε ζθφλε / θαπλφ / βξσκηά
Μεηά ηελ επαθή κε ην δέξκα , θαζαξίζηε ην πνιχ θαιά
Μεηά ηελ επαθή κε ηα κάηηα , πιχλεηέ ηα θαιά κε άθζνλν λεξφ
Οη παξαθάησ νδεγίεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ βηνκεραληθή ρξήζε κεγάισλ
Πνζνηήησλ
Φξνληίζηε γηα κπάλην καηηψλ
Δμνπιηζκόο αλαπλνήο Υξεζηκνπνηείζηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ αλαπλνήο ζε πεξίπησζε κε
επαξθνχο αεξηζκνχ
Πξνζηαζία ρεξηώλ
Γάληηα αληνρήο ζηα ρεκηθά
Γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ ζην δέξκα , κεηψλνπκε ηνλ ρξφλν ρξήζεο ησλ γαληηψλ ζην ειάρηζην
Σν πιηθφ ησλ γαληηψλ πξέπεη λα είλαη αδηαπέξαζην θαη αληνρήο ζην πξντφλ . νπζίεο / παξαζθεχαζκα
Δπηινγή ηνπ πιηθνχ ησλ γαληηψλ βάζεη ηνπ ρξφλνπ δηαπεξαηφηεηαο , ηαρχηεηα δηάρπζεο θαη απνζχλζεζεο
Μεηά ηελ ρξήζε ησλ γαληηψλ ρξεζηκνπνηείζηε θαζαξηζηηθά δέξκαηνο θαη θαιιπληηθά δέξκαηνο
Τιηθό γαληηώλ
Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ γαληηψλ δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ην πιηθφ αιιά θαη απφ άιια πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπαζηή
Γηα αδηάιπηα ζηεξεά είλαη θαηάιιεια ηα παξαθάησ πιηθά
Κανπηζνχθ ληηξηιίνπ NBR
Βνπηπιηθφ θανπηζνχθ BR
Κανπηζνχθ πνιπρισξνπξελίνπ CR
Κανηζνχθ Φζνξηνυδξνγνλαλζξάθσλ FKM
Υξόλνο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ πιηθνύ ηωλ γαληηώλ
Ο αθξηβήο ρξφλνο δηαπεξαηφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ γαληηψλ
Πξνζηαζία καηηώλ : Γπαιηά αζθαιείαο
Πξνζηαζία ζώκαηνο : Φφξκα εξγαζίαο
ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Όςε
Λεπηφθνθθνη ζθφλε
Οζκή
Υαξαθηεξηζηηθή
Υξψκα
Λεπθφ κε κπιέ θφθθνπο
εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ,ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ
Σηκή ΡΖ 10% πδαηηθφ δηάιπκα [20oC]
10,50 + 0,50
εκείν δέζεσο /Πεξηνρή δέζεσο oC
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
εκείν πήμεο / Πεξηνρή πήμεο oC
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Θεξκηθή δηάζπαζε oC
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
εκείν αλάθιεμεο oC ( Κιεηζηή θάςα)
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
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9.

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ(ζπλέρεηα)
Αλάθιεμε
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο oC
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Απηαλάθιεμε
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Κίλδπλνο έθξεμεο
Μέζα ζηα φξηα έθξεμεο
Όξηα έθξεμεο
Καηψηαηα
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Αλψηαηα Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Σάζε αηκψλ
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Ππθλφηεηα
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Βάξνο Λίηξνπ
πεξίπνπ 800 g/l
Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ
Γηαιχεηαη
Γηαιπηφηεηα ζε άιινπο Γηαιχηεο
Γελ δηαιχεηαη
πληειεζηήο θαηαλνκήο Ν-Οθηαλφιε/Νεξφ Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Ημψδεο (23oC )(m2/S)
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Ημψδεο (40oC )(m2/S)
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
πεξηεθηηθφηεηα δηαιπηψλ
δελ πεξηέρνληαη
10.
Σκήκα 10 ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα
10.1
Γξαζηηθόηεηα
10.1.1. Σν πξντφλ δελ αληηδξά
10.1.2 Σν πξντφλ δελ είλαη ζπκβαηφ κε νμέα θαη φμηλα πξντφληα
10.2
Υεκηθή ζηαζεξφηεηα
ηαζεξφ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ
10.3
Πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ
Απνθεχγεηαη ε επαθή κε νμέα Αληηδξά κε ηα νμέα δίδνληαο αζζελή εμψζεξκε αληίδξαζε
10.4
πλζήθεο πξνο απνθπγή
Απνθεχγεηαη ε έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πεγέο αλάθιεμεο , ζπηλζήξσλ θαη ζεξκφηεηαο
10.5
Με ζπκβαηά πιηθά
νμέα
10.6
Δπηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο
ε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ ην πξντφλ δελ απνζπληίζεηαη
11.
Σκήκα 11 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
α)
Ομεία ηνμηθόηεηα
ηνκαηηθή ηνμηθόηεηα θαζώο θαη εκθαληδόκελεο δξάζεηο
Cas Nr
Ολνκαζία πζηαηηθνύ
15630-89-4
β)
γ)
δ)
ε)`
ζη)
δ)
ε)
ζ)
11.2
12.
12.1

Τπεξαλζξαθηθφ Νάηξην

LD50 Oral - rat - 1.034 mg/kg
LD50 Dermal - rabbit - > 2.000 mg/kg

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο
Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο
νβαξή βιάβε / εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ
Πξνθαιεί εξεζηζκφ ησλ νθζαικψλ
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο
Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ε ηνπ δέξκαηνο
Μεηαιιαμηνγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξωλ
Γελ πξνθαιεί Μεηαιιαμηνγέλεζε γελλεηηθψλ θπηηάξσλ
Καξθηλνγέλεζε
δελ πξνθαιεί θαξθηλνγέλεζε
Σνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή
Με ηνμηθφ γηα ηελ αλαπαξαγσγή
STOT-εθαπαμ έθζεζε
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε
STOT- επαλεηιεκέλε έθζεζε
άιιεο πιεξνθνξίεο
Σκήκα 12 Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
Σνμηθόηεηα
ην πξντφλ πεξηέρνληαη ηα ζπζηαηηθά
Τπεξαλζξαθηθό Νάηξην Cas Nr: 15630-89-4
Σνμηθφηεηα ζηα ςάξηα LC50 - Pimephales promelas (fathead minnow) - 70,7 mg/l - 96 h
Σνμηθφηεηα ζηελ daphnia θαη ζε άιια πδαηηθά
EC0 - Daphnia magna (Water flea) - 2 mg/l - 48 h αζπφλδπια
EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 4,9 mg/l - 48 h
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Σκήκα 12 Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο ( ζπλέρεηα)
Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο
Γελ πεξηέρνληαη επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο
Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
πληειεζηήο θαηαλνκήο Ν-Οθηαλφιε/Νεξφ
Γελ πξνζδηνξίδεηαη
Γελ αλακέλεηαη βηνζπζζψξεπζε
Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο
Απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ
Γελ ππάξρεη αμηνιφγεζε ησλ ΑΒΣ θαη αΑαΒ
‘Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Γελ ππάξρνπλ
Σκήκα 13 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε
Μέζνδνη δηαρείξηζεο απν0βιήησλ
Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα θαζψο
θαη ζχκθσλα κε ηηο άιιεο εζληθέο θαη ηνπηθέο ξπζκίζεηο Γηαηεξείηαη ηα ρεκηθά ζηνπο αξρηθνχο πεξηέθηεο
Μελ ηα αλακεηγλχεηε κε άιια απφβιεηα Μεηαρεηξηζζείηε ηνπο αθάζαξηνπο πεξηέθηεο φπσο ζα
κεηαρεηξηδφζαζηαλ ην ίδην ην πξντφλ
Οη παξαθάησ ελδείμεηο ηζρχνπλ γηα απνξξίκκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3(1) ηεο λνκνζεζίαο
απνξξηκκάησλ Ζ θαηάηαμε ζε αξηζκνχο θιεηδηψλ απνξξηκκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ θιάδν θαη ηελ
εθαξκνδφκελε δηαδηθαζία
Ζ θαηάηαμε ησλ αξηζκψλ θιεηδηψλ απνξξηκκάησλ πξέπεη απφ ηνλ ρξήζηε ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ
θαηάινγν απνξξηκκάησλ [ΔΑΚ] λα εθαξκνζζνχλ
Σα αθφινπζα θιεηδηά απνξξηκκάησλ νθείινπλ λα ζπκπιεξσζνχλ ε λα αιιάμνπλ
Απφξξηςε ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν – θαλνληζκφ απνξξηκκάησλ
Σχπνο απνξξηκκάησλ
Απνξξίκκαηα απφ νξγαληθέο ρεκηθέο δηεξγαζίεο
Υαξαθηεξηζκφο απνξξηκκάησλ
Απνξξίκκαηα απφ ζαπνχληα , απνξξππαληηθά , απνιπκαληηθά
Κιεηδηά απνξξηκκάησλ
06
Απνξξίκκαηα από αλόξγαλεο ρεκηθέο δηεξγαζίεο
06 01 Απνξξίκκαηα από παξαζθεπέο , παξαζθεπάζκαηα θαη εθαξκνγέο
06 01 99
Απνξξίκκαηα a.n.g
20 01 29
Καζαξηζηηθά πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο
15 01 102
πιαζηηθή ζπζθεπαζία
Αθάζαξηε ζπζθεπαζία ύζηαζε Απφξξηςε ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ηζρχνπζεο λνκνζεζίεο
πληζηώκελν θαζαξηζηηθό κέζνλ Νεξφ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΔΤΑΜΑΣΟ
Οδηθή Μεηαθνξά
ADR/RID θαη GGVSE
Καηενγξία ADR/RID -GGVSE 5.1
Δηηθέηα
5.1
Αξηζκφο Ο.Ζ.Δ(UNO)
3378
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
ΗΗΗ
Πεξηγξαθή εκπνξεχκαηνο
Τπεξαλζξαθηθφ Νάηξην
Θαιάζζηα κεηαθνξά IMDG/GGVSee
IMDG/GGVSee θαηεγνξία
5.1
Δηηθέηα
5.1
Αξηζκφο Ο.Ζ.Δ(UNO)
3378
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
ΗΗΗ
Ems
F-A , S-Q
Σερληθή νλνκαζία
Τπεξαλζξαθηθφ Νάηξην
Δλαέξηα Μεηαθνξά ICAO-TI IATA-DGR
ICAO / IATA θαηεγνξία
5.1
Αξηζκφο Ο.Ζ.Δ(UNO)
3378
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
ΗΗΗ
Σερληθή νλνκαζία
Τπεξαλζξαθηθφ Νάηξην
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Σκήκα 15 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία
Καλνληζκόο / λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ε ην
κείγκα
Πεξηνξηζκνί ζηελ απαζρφιεζε
Λάβεηε ππ φςηλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ απαζρφιεζε γηα ηνπο λένπο
Λάβεηε ππ φςηλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ απαζρφιεζε γηα αλακελφκελεο θαη παχζε ζειαζκνχ κεηέξεο
Λάβεηε ππ φςηλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ απαζρφιεζε γηα θπξίεο ειηθίαο θχεζεο θαη γέλεζεο
Καηεγνξία θηλδχλνπ λεξνχ
: 1 Διάρηζηα επηθίλδπλν γηα ην λεξφ ( Σαμηλφκεζε θαηά h VwVwS,
Παξάξηεκα 4) REACH
Σν πξντφλ είλαη κείγκα , ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1907/2006 REACH παξάξηεκα XIV, XV
Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Γελ απαηηείηαη
Σκήκα 16 Άιιεο πιεξνθνξίεο
Καηάινγνο ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ θηλδχλνπ ε / θαη δειψζεσλ πξνθπιάμεσλ
Σκήκα 16 Άιιεο πιεξνθνξίεο(ζπλέρεηα)
Πίλαθαο Γειώζεωλ Δπηθηλδπλόηεηαο Η ζύκθωλα κε ην Σκήκα 3 (Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο Η):

Γειώζεηο ΔπηθηλδπλόηεηαοΗ
H272: Μπνξεί λα αλαδσππξψζεη ηελ ππξθαγηά? Ομεηδσηηθφ
H302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο
H319- Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ

Πίλαθαο Γειώζεωλ πξνθπιάμεωλ Ρ ζύκθωλα κε ην Σκήκα 3 (Φξάζεηο Αζθαιείαο S ):

Γειώζεηο Πξνζηαζίαο Ρ
P101: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντφληνο ή ηελ εηηθέηα
P102: Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά

P210: Μαθξηά απφ ζεξκφηεηα / ζπηλζήξεο / γπκλέο θιφγεο / ζεξκέο επηθάλεηεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα
P220: Γηαηεξείηαη / Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ελδχκαηα / ... / θαχζηκα πιηθά
P221: Λάβεηε θάζε πξνθχιαμε ψζηε λα κελ αλακεηρζεί κε θαχζηκα
P264: Πιχλεηε ... ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκφ
P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζηαζίαο καηηψλ /
πξνζψπνπ

P270: Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ
P330: Ξεπιχλεηε ην ζηφκα
P362: Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε
P301 +312: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα
γηαηξφ / γηαηξφ εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία
P302 +352: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιχλεηε κε ζαπνχλη θαη λεξφ
P305 +351 +338: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Αθαηξέζηε
ηνπο θαθνχο επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη είλαη εχθνιν λα ην θάλνπκε - λα ζπλερίζεη ην μέπιπκα
P332 +313: Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο: πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ
P370 +378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηήζηε ... γηα ηελ θαηάζβεζε
Ρ501
Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο / πεξηθεξεηαθνχο/ εζληθνχο / δηεζλείο
/ πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο / πεξηθεξεηαθνχο/ εζληθνχο / δηεζλείο

