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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ύκθωλα  κε ηνλ θαλνληζκό 453/2010  Παξάξηεκα ΙΙ 

 
Ζκεξνκελία εθηχπσζεο:    23/2/2015   Έθδνζε :02   ζειίδα  : 1/7 

 

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

1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο 

Δκπνξηθή  Ολνκαζία            NOVEL 

                        ΛΔΤΚΑΝΣΙΚΟ      
1.2          πλαθείο   πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο  ηεο νπζίαο ε ηνπ κείγκαηνο  θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

 Πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο 

 Λεπθαληηθφ  

1.3 ηνηρεία   ηνπ Πξνκεζεπηή  ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλωλ αζθαιείαο 

Εταιρεία 

NOVEL CHEMICALS – ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΓΑΓΛΑ 

Γηεχζπλζε : ΒΗΠΔ ΗΝΓΟΤ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σει. 2310 797 277    Fax : 2310 796 916  
1.3       Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο :  2310  797277   Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωο 210 7793777 

2. Σκήκα 2.ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1 Σαμηλόκεζε ηνπ κείγκαηνο 

Σαμηλόκεζε    ζύκθωλα  κε ηνλ θαλνληζκό 1272/2008 
GHS03 Ομεηδωηηθά ζηεξεά , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1 , Η 271 

GHS05 νβαξή νθζαικηθή βιάβε , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1, Η 318 

GHS07 :  Ομεία  ηνμηθφηεηα  απφ ηνπ ζηφκαηνο , θαηεγνξία θηλδχλνπ 4, Ζ 302 

Σαμηλόκεζε    ζύκθωλα  κε ηελ νδεγία ( 67/548/ΔΔ   ε   265/2002) 

Υn  ; ΔΠΗΒΛΑΒΔ                    Ο ;    ΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ 

 Iδηαίηεξνη θίλδπλνη   γηα ηνλ άλζξωπν θαη ην πεξηβάιινλ  

Φξάζεηο Κηλδύλνπ     R   

R 8 Ζ επαθή κε θαχζηκν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά 

R 22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε  θαηαπφζεσο 

R 41 Κίλδπλνο   ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ 

2.2 ηνηρεία  επηζήκαλζεο 

Δπηζήκαλζε   ζύκθωλα  κε ηνλ θαλνληζκό  1272/2008 
ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ 

           ΚΗΝΓΤΝΟ    ΠΡΟΟΧΗ 

        GHS03         GHS05                        GHS07 
              Ομεηδσηηθφ     Γηαβξσηηθφ                     ΔΠΗΒΛΑΒΔ      

Πεξηέρεη ; Τπεξαλζξαθηθφ  Νάηξην  >30% 

Γειψζεηο Δπηθηλδπλφηεηαο Ζ 
H271: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά ή έθξεμε? Ηζρπξφ νμεηδσηηθφ  

H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε  

H302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο  

Γειψζεηο Πξνζηαζίαο  Ρ 

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  

P270: Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ  

P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζηαζίαο 

καηηψλ / πξνζψπνπ  

P283: Να θνξάηε θσηηά / θιφγα ππξάληνρα / βξαδπθιεγή ελδχκαηα  

P330: Ξεπιχλεηε ην ζηφκα  

P301 +312: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ Σει.: 210 

7793777 ή έλα γηαηξφ εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία  

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  
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2. Σκήκα 2.ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ(ζπλέρεηα) 

P306 +360: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΡΟΤΥΑ: Ξεπιχληε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη ηελ επηδεξκίδα κε άθζνλν 

λεξφ  

P370 +378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηήζηε ... γηα ηελ θαηάζβεζε  

P370 +380: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Δθθελψζηε ηελ πεξηνρή  

P371 +380 +375: ε πεξίπησζε ζνβαξήο ππξθαγηάο θαη κεγάιεο πνζφηεηεο: Δθθελψζηε ηελ πεξηνρή. 

Καηαπνιεκήζηε ηελ ππξθαγηά απφ απφζηαζε, επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο  

P403: Απνζεθεχεηαη ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν  

P501 Γηάζεζε  ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε   ζχκθσλα   κε ηνπο ηνπηθνχο  / πεξηθεξεηαθνχο/ εζληθνχο / δηεζλείο 

θαλνληζκνχο 

Δπηζήκαλζε  ζύκθωλα  κε ηελ νδεγία ( 67/548/ΔΔ   ε   265/2002) 

ύκβνιν  θηλδύλνπ     

                                           
Υε ; ΔΠΗΒΛΑΒΔ                 Ο; Ομεηδσηηθφ 

Πεξηέρεη ; Τπεξαλζξαθηθφ  Νάηξην  >30% 

Φξάζεηο Κηλδύλνπ R 
R 8   ; Ζ επαθή κε θαχζηκν πιηθφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά  

R 22 ; Δπηβιαβέο  ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

R 41 ; Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ  

Γηα ην πεξηβάιινλ [ Βιέπε παξάγξαθν 12} 

ύζηεκα Σαμηλόκεζεο :  Σν πξντφλ έρεη ηαμηλνκεζεί ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΔΔ 

2.3 Άιινη θίλδπλνη 

Άγλσζηνη  

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

Υεκηθφο ραξαθηεξηζκφο  :  Μείγκα :   

πζηαηηθά  ζύκθωλα  κε ηνλ θαλνληζκό 648/2004/ΔΔ 

 πζηαηηθά  ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό 648/2004/ΔΔ 

>30% ; Λεπθαληηθνί παξάγνληεο κε βάζε ην νμπγφλν  

 Δπηθίλδπλεο  πεξηερφκελεο νπζίεο 

Τπεξαλζξαθηθό Νάηξην 

πγθέληξσζε  >30,00% 

Cas No    

EG Nummer:      

INDEX-Nr. :   

REACH - Registriernummer gemäß  Artikel 20(3):   

Σαμηλφκεζε θηλδχλνπ Υε ; ΔΠΗΒΛΑΒΔ                 Ο; Ομεηδσηηθφ   R ; 8, 22,41 

 GHS  Σαμηλφκεζε  

           ΚΗΝΓΤΝΟ    ΠΡΟΟΧΗ 

        GHS03         GHS05                        GHS07 
 Ομεηδσηηθφ     Γηαβξσηηθφ                     ΔΠΗΒΛΑΒΔ      

GHS03    Ομεηδωηηθά ζηεξεά , θαηεγνξία θηλδύλνπ 1 , Η 271 

GHS05 : νβαξή νθζαικηθή βιάβε  , θαηεγνξία θηλδχλνπ   1 ,  Ζ 318 

GHS07  : Ομεία ηνμηθφηεηα απφ ηνπ ζηφκαηνο , θαηεγνξία θηλδχλνπ 4 , Ζ302 

4. ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ 

 Γεληθέο Οδεγίεο  Γείμηε   ηελ ζπζθεπαζία ε ηηο νδεγίεο  ρξήζεηο   ζηνλ ηαηξφ 

Μεηά από εηζπλνή:  Δίλαη απίζαλε ε εηζπλνή ηνπ πξντφληνο  ε εηζπλνή ζθφλεο , κεηαθνξά  ζηνλ  

θαζαξφ  αέξα . ε πεξίπησζε πεξηπινθψλ  δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή 

Μεηά από  επαθή :  ε επαθή κε ην δέξκα ακέζσο θαιφ πιχζηκν   κε λεξφ  θαη ζαπνχλη . ε  

κε ην δέξκα  εξεζηζκφ      ηνπ δέξκαηνο δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.. 

Μεηά από  επαθή :  Πιχλεηέ ηα θαιά κε λεξφ γηα 15 ιεπηά. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα 

κε ηα κάηηα 
 Μεηά από θαηάπνζε:  Πιχλεηε ην ζηφκα κε θαζαξφ λεξφ. Πηείηε αξθεηή πνζφηεηα λεξνχ. 

      Μελ Πξνθαιέζηε εκεηφ.  Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ  

Δηηθέηα 
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4. ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ(ζπλέρεηα) 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηαηξό 

 Μπνξεί λα εκθαληζζνύλ ηα παξαθάηω  ζπκπηώκαηα : Σνπηθφο εξεζηζκφο 

Ννζειεία  : πκπησκαηηθή λνζειεία  

5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα[CO2] ,αθξφο ,μεξά ρεκηθά, λεξφ ππφ Φεθαζκφ 

 Καηάζβεζε κεγάισλ ππξθαγηψλ  κε λεξφ ππφ ςεθαζκφ ε κε αθξφ αληνρήο ζε αιθνφιε 

 Με θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Γελ ππάξρνπλ γλσζηά 

 Ηδηαίηεξνη θίλδπλνη  απφ ην ζθεχαζκα ,ηα πξντφληα θαχζεο ηνπ ε ηα παξαγφκελα πξντφληα 

 Γηα   επηθίλδπλα πξντφληα  δηάζπαζεο  δείηε παξάγξαθν 10 :ηαζεξφηεηα  θαη αληηδξαζεκφηεηα 

 Ηδηαίηεξνο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο : Φφξκα εξγαζίαο , αλαπλεπζηηθή 

κάζθα  

 Δπηπξφζζεηεο  Οδεγίεο :  Τπνιείκκαηα  ππξθαγηάο θαη κνιπζκέλν λεξφ θαηάζβεζεο   θξνληίδνληαη ζχκθσλα  

κε  ηνπο αληίζηνηρνπο   θαλφλεο ησλ αξρψλ Σν κνιπζκέλν λεξφ θαηάζβεζεο ζπιιέγεηαη μερσξηζηά  θαη δελ  

επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπ ζηηο απνρεηεχζεηο 
6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

            Πξνζωπηθέο Πξνθπιάμεηο:  

 Φξνληίζηε γηα επαξθή αεξηζκφ 

 Φνξάηε  θφξκα εξγαζίαο 

 Κξαηείζηε ηα κε πξνζηαηεπφκελα  άηνκα καθξηά 

 Απνθεχγεηε ηνλ ζρεκαηηζκφ ζθφλεο 

 Υξεζηκνπνηείζηε εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο θαηά  ηεο δξάζεο   θαπλνχ / ζθφλεο / αεξνδφι 

Μέηξα Πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο   

Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπ ζηηο απνρεηεχζεηο   ε ζηα ιχκαηα Γελ επηηξέπεηαη  ν εκπνηηζκφο ηνπ ζην  

έδαθνο 

              Μέζνδνη Καζαξηζκνύ :  

πιιέγεηαη  κεραληθά  Απνθεχγεηε  ηνλ ζρεκαηηζκφ ζθφλεο   Δάλ είλαη αλαγθαίν  απνξξνθάηε  κε βηνκεραληθή  

ζθνχπα αλαξξφθεζεο  

Απνζηέιιεηαη γηα αλαθχθισζε  ε απνξξίπηεηαη  ζε θαηάιιεια δνρεία 

Σν κνιπζκέλν πιηθφ απνξξίπηεηαη  ζαλ απφξξηκκα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13    

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Γείηε παξάγξαθν 7, 8, 13  

7. ΥΔΙΡΙΜΟ & ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

 Υεηξηζκόο 

 Οδεγίεο γηα αζθαιή  ρεηξηζκό  

Απνθεχγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα  θαη ην δέξκα 

Φξνληίζηε γηα επαξθή αεξηζκφ / απαγσγή ζηελ ζέζε εξγαζίαο 

Απνθεχγεηε ηελ εηζπλνή ζθφλεο  

Γηαηεξείηαη  ηνλ ρψξν εξγαζίαο μεξφ θαη θαζαξφ 

Οδεγίεο γηα πξνζηαζία από έθξεμε  θαη θωηηά   
Κξαηείζηε ην καθξηά απφ θαχζηκα πιηθά 

Λάβεηε ππ φςηλ ζαο  φινπο ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο απφ θσηηά  ζηελ βηνκεραλία   

 Απνζήθεπζε  

Απαηηήζεηο γηα ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη δνρεία   
Απνζεθεχεηαη ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε μεξέο ζπλζήθεο 

Πιεξνθνξίεο  κηθηήο απνζήθεπζεο  
Γελ  απνζεθεχεηαη καδί  κε ηξφθηκα  , δσνηξνθέο  , νμέα  θαη θαχζηκα πιηθά 

Πεξαηηέξω ζηνηρεία  γηα ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο   
Πξνζηαζία  απφ πγξαζία θαη λεξφ 

Πξνζηαζία απφ έθζεζε  ην ειηαθφ θσο  

ε θαιά θιεηζηά δνρεία 

Καηεγνξία απνζήθεπζεο 13  Με Καχζηκα  ζηεξεά  
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8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ  ΠΡΟΨΟΝ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Δπηπξόζζεηεο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ εγθαηαζηάζεωλ  :  

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία , δείηε Παξάγξαθν 7 

πζηαηηθά  κε Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο  ζηελ ζέζε εξγαζίαο  

 Οιηθή ζθφλε    15 mg/m
3
 

 Αλαπλεχζηκε  ηηκή   5 mg/m
3
 

ACGIH  TLV     

Δηζπλνήο    10 mg/m
3
 

Αλαπλεχζηκε      3 mg/m
3
  

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  

9. 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 [20
o
C] 10,50 + 0,50 

εκείν δέζεσο /Πεξηνρή δέζεσο 
o
C  Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

εκείν πήμεο / Πεξηνρή πήμεο 
o
C  Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

Θεξκηθή δηάζπαζε
   o

C   Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

εκείν αλάθιεμεο 
o
C ( Κιεηζηή θάςα) Γελ πξνζδηνξίδεηαη  
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9. ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΑ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ(ζπλέρεηα) 

Αλάθιεμε    Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο  
o
C  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 (23
o
C )(m

2
/S)   Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

Ημψδεο (40
o
C )(m

2
/S)   Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

 πεξηεθηηθφηεηα  δηαιπηψλ   δελ  πεξηέρνληαη 

10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ  ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 Θεξκηθή δηάζπαζε / πλζήθεο πνύ πξέπεη λα απνθεύγνληαη :    

Κακηά δηάζπαζε  ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ 

Τιηθά  πνπ πξέπεη  λα απνθεύγνληαη Ομέα , λεξφ, πγξαζία  , βαξέα κέηαιια 

Δπηθίλδπλεο αληηδξάζεηο  Αληίδξαζε κε νμέα παξάγεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Δπηθίλδπλα πιηθά απνζύλζεζεο Μνλνμείδην & Γηνμείδην  ηνπ  άλζξαθα , νμπγφλν 

11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ 

 Σνμηθόηεηα  

Σηκέο   LD50/LC50  πνπ ζρεηίδνληαη   κε  ηελ ηαμηλόκεζε 

15630-89-4  Τπεξαλζξαθηθό λάηξην  ,  κίγκα  κε ππεξνμείδην ηνπ Τδξνγόλνπ ( 2:3) 
LD50 ζηνκαηηθή ,ηλδηθά ρνηξίδηα 1034  [mg/Kg]   

LD50  δεξκαηηθή, ηλδηθά ρνηξίδηα >2000[mg/Kg]   

Πξωηνγελήο   εξεζηζηηθή δξάζε 

Δξεζηζκφο  δέξκαηνο  Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

Δξεζηζκφο καηηψλ  Ηζρπξφο εξεζηζκφο Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ 

Δπαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

Δπηπξφζζεηεο ηνμηθνινγηθέο ππνδείμεηο 

Σν πξντφλ ηαμηλνκείηαη  ζαλ εξεζηζηηθφ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο    

ΚΤΑ 265/2002 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ  

 Άιιεο πιεξνθνξίεο 
 Σν ππεξαλζξαθηθφ λάηξην  δηίζηαηαη  ζε αλζξαθηθφ λάηξην θαη ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ Σν ππεξνμείδην   

ηνπ πδξνγφλνπ δηαζπάηαη ζε λεξφ θαη νμπγφλν Σν κνλαδηθφ πιηθφ πνπ  παξακέλεη είλαη ην αλζξαθηθφ λάηξην 

Ζ αλζξαθηθφ ζφδα δελ έρεη εμεηαζζεί 

πκπεξηθνξά  ζην ζύζηεκα πεξηβάιινληνο 

Κηλεηηθόηεηα  θαη δπλακηθό  βηνζπζζώξεπζεο  Σν πξντφλ δελ έρεη εμεηαζζεί 

Οηθνηνμηθό απνηέιεζκα  

Οηθνηνμηθόηεηα 

 Τδαηηθή ηνμηθόηεηα 

15630-89-4  Τπεξαλζξαθηθό λάηξην  ,  κίγκα  κε ππεξνμείδην ηνπ Τδξνγόλνπ ( 2:3) 
 EC50/48h 4,9 mg/l ( Daphnia  pulex) 

LC50/96h 70,7 mg/l ( Pimephales  promelas) 

 Παξαηήξεζε : Σν πξντφλ δελ έρεη εμεηαζζεί   

 Γεληθέο ππνδείμεηο 

 Καηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο λεξνχ  1 ( Γεξκαληθή  Ρχζκηζε ( Απηνηαμηλφεκζε ) ειάρηζηα επηθίλδπλν  

γηα ην λεξφ 

 χκθσλα   κε ην  παξάξηεκα  4  ηνπ VwVwS     εκεξνκελία   27.7.2005 (Γεξκαληθή  Ρχζκηζε) 

Σν πξντφλ δελ δηνρεηεχεηαη  ζπκππθλσκέλν  ε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηα βαζηθά λεξά , ιχκαηα  ε  

Απνρεηεχζεηο 
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13. ΑΠΟΡΡΙΦΗ  ΚΔΤΑΜΑΣΟ 

 Πξνϊόλ 

 ύζηαζε 

 Απνξξίπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ  

Δπξωπαϊθόο  θαηάινγνο απνξξηκκάηωλ 

20 01 29  Καζαξηζηηθά  πνπ πεξηέρνπλ  επηθίλδπλεο νπζίεο 

 20 03 01  Αλάκηθηα   δεκνηηθά   ιχκαηα 

Αθάζαξηε ζπζθεπαζία 

χζηαζε Απφξξηςε ζχκθσλα κε ηνπο  θαλφλεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ  

14. 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 

15.1.  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 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

            Γελ απαηηείηαη  

16. Σκήκα 16 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 Καηάινγνο ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ  θηλδχλνπ  ε / θαη δειψζεσλ  πξνθπιάμεσλ  

Πίλαθαο θξάζεωλ Κηλδύλνπ R ζύκθωλα κε ην Σκήκα  2&3 (Φξάζεηο θηλδύλνπ R): 

 R 8  Ζ επαθή  κε θαχζηκν πιηθφ  κπνξεί λα πξνθαιέζεη   ππξθαγηά  

R 22  Δπηβιαβέο  ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

R 41  Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ 

Πίλαθαο  Γειώζεωλ Δπηθηλδπλόηεηαο Η ζύκθωλα κε ην Σκήκα 2& 3 (Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο  Η): 

H271: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά ή έθξεμε? Ηζρπξφ νμεηδσηηθφ  

H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε  

H302: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο  

Πίλαθαο Φξάζεωλ  Αζθαιείαο S  ζύκθωλα κε ην Σκήκα  3 (Φξάζεηο Αζθαιείαο S ): 

Σν δνρείν λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία 

 Μαθξηά  απφ θαχζηκα πιηθά 

              Απνθεχγεηαη ή επαθή κε ηα κάηηα  θαη ην δέξκα 

              ε επαθή κε ηα κάηηα ,πιχλεηέ  ακέζσο κε άθζνλν λεξφ  θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή 

              ε πεξίπησζε θαηάπνζεο ,δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη  δείμηε απηφ ην δνρείν ε ηελ  

εηηθέηα 

              ΜΑΚΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

             Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσο :   210 7793777 
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16. Σκήκα 16 Άιιεο πιεξνθνξίεο (  ζπλέρεηα) 

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

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  

P270: Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ  

P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζηαζίαο 

καηηψλ / πξνζψπνπ  

P283: Να θνξάηε θσηηά / θιφγα ππξάληνρα / βξαδπθιεγή ελδχκαηα  

P330: Ξεπιχλεηε ην ζηφκα  

P301 +312: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ Σει.: 210 

7793777 ή έλα γηαηξφ εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία  

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  

P306 +360: ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΡΟΤΥΑ: Ξεπιχληε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη ηελ επηδεξκίδα κε άθζνλν 

λεξφ  

P370 +378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηήζηε ... γηα ηελ θαηάζβεζε  

P370 +380: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Δθθελψζηε ηελ πεξηνρή  

P371 +380 +375: ε πεξίπησζε ζνβαξήο ππξθαγηάο θαη κεγάιεο πνζφηεηεο: Δθθελψζηε ηελ πεξηνρή. 

Καηαπνιεκήζηε ηελ ππξθαγηά απφ απφζηαζε, επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο  

P403: Απνζεθεχεηαη ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν  

P501 Γηάζεζε  ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε   ζχκθσλα   κε ηνπο ηνπηθνχο  / πεξηθεξεηαθνχο/ εζληθνχο / δηεζλείο 

θαλνληζκνχο 

 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνχ αλαθέξνληαη ζην δειηίν απηφ βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα πιεξνθφξεζε  

αλαθνξηθά  κε ηα ζπζηαηηθά  κέρξη ηηο αλαθεξφκελεο εκεξνκελίεο έθδνζεο θαη απνζθνπνχλ θπξίσο 

 ζηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ θαη δελ απνηεινχλ εγγχεζε ε πξνδηαγξαθή πνηφηεηαο 

 Μπνξεί λα ππάξμνπλ κεηαβνιέο    ζην δειηίν απηφ εθφζνλ ππάξμνπλ κεηαβνιέο ζηελ λνκνζεζία 

 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο   παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο   θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο 

  

 

 


