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ΤΜΗΜΑ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία :  Hygienfresh Ammorbidente Orchidea Selvatica
Εμπορικός κωδικός: A45-025
Γραμμή προϊόντος:  HygienFresh

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

*** da tradurre ***
Tομείς χρήσης:
Βιομηχανική χρήση[SU3], Χρήσεις του καταναλωτή[SU21], Επαγγελματική χρήση[SU22]
 
Προτεινόμενη λύση
Να μη χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται
 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Tintolav s.r.l. - Via M. D' Antona 7 - 10028 Trofarello (TO)  Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42
 
Email: info@tintolav.com - Sito internet: www.tintolav.com
 
Email tecnico competente: a.conedera@tintolav.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (MI) - 0266101029 24 ore su 24 
 
Ancona 
Centro antiveleni - dalle 7.30 alle 13.30 
Centro universitario ospedaliero di farmacovigilanza Tel.072181028 
Bergamo 
Centro antiveleni – 24/24 ore USSA Tossicologia Clinica Ospedali Riuniti di Bergamo: Numero verde 800 883300 
Catania 
Centro antiveleni – 24/24 ore Ospedale Garibaldi: Tel.0957594120 – 0957594032 
Numero verde 800 410989 
Chieti 
Ospedale Santissima Annunziata – 24/24 ore  Tel.0871551219 
Firenze 
Centro antiveleni – 24/24 ore Ospedale Careggi Tel.055 7947819 
Genova 
Centro antiveleni – 24/24 ore Ospedale San Martino  Tel.010352808 
La Spezia 
Centro antiveleni – 24/24 ore Ospedale Civile Sant’Andrea Tel.0187533297 – 0187533376 
Lecce 
Centro antiveleni – 24/24 ore Presidio Ospedaliero n. 1 Tel.0832351105 
Milano 
Centro antiveleni – 24/24 ore Ospedale Riguarda Ca’Granda  Tel.0266101029 
Napoli 
Centro antiveleni – 24/24 ore Ospedale Cardarelli Tel.0817472870 
Pavia 
Centro antiveleni – 24/24 ore Centro Nazionale di Informazione Tossicologica  Tel.038224444 
Pordenone 
Centro antiveleni – 24/24 ore Ospedale Civile Tel.0434550301 
Reggio Calabria 
Centro antiveleni – 24/24 ore Ospedale Riuniti  Tel.0965811624 
Roma 
Centro antiveleni – 24/24 ore Policlinico A. Gemelli  Tel.063054343 



ΚΑΡΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Hygienfresh Ammorbidente Orchidea Selvatica

Εκδόθηκε στις 24/07/2013 - αναθ. n. Από 1 30/07/2013 # 2 / 10

Συμβατός με τον κανονισμός  (CE) 2015/830

 

ΤΜΗΜΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

   2.1.1 Ταξινόμηση κατά τον Κανονισμό (CE) N. 1272/2008:
 
   Ιδεογράμματα:
   Κανένα.
 
   Κωδικοί κλάσης και κατηγορίας κινδύνου:
   Acute Tox. 1
 
   Κωδικοί υπόδειξης κινδύνου:
   H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 
 
   Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον γιατί είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με αποτελέσματα
περατεταμένης διάρκειας

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1272/2008:
 
Ιδεογράμματα, κωδικοί προειδοποιήσεων:
   Κανένα.
 
Κωδικοί υπόδειξης κινδύνου:
   H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 
Επιπρόσθετοι κωδικοί υπόδειξης κινδύνου:
   EUH208 - Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 
Συμβουλές προφύλαξης:
Γενικά
   P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
   P102 - Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη
   P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Ουσία / μείγμα δεν περιέχει ουσίες ΑΒΤ / αΑαΒ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα XIII
 
Καμιά πληροφορία για άλλους κινδύνους

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

άσχετο

3.2 Μείγματα

Ανατρέξατε στο σημείο 16 για το πλήρες κείμενο των υποδείξεων κινδύνου 

Ουσία Συγκέντρωση Ταξινόμηση Index CAS EINECS REACh

Fatty acids, C10-20 and > 5 <= 10% 91995-81-2 295-334-3Skin Irrit. 2, H315;
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Ουσία Συγκέντρωση Ταξινόμηση Index CAS EINECS REACh

C16-18-unsatd., reaction products
with triethanolamine, di-Me
sulfate-quaternized

STOT SE 3, H335

Hexyl salicylate - FEMA 0 > 0,1 <= 1% 6259-76-3 228-408-6
01-2119638
275-36-000

2

Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1, H317;
Eye Irrit. 2, H319;
Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic

Chronic 1, H410

1,3,4,6,7,8-εξαϋδρο-4,6,6,7,8,8-
hexamethylindeno [5,6-c] πυραν

> 0,1 <= 1% 603-212-00-7 1222-05-5 214-946-9
01-2119488
227-29-000

0

Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic

Chronic 1, H410

Ενώσεις τεταρτοταγούς
αμμωνίου,
βενζυλική-C12-16-αλκυλδιμεθύλ,
χλωριούχα - FEMA 0

> 0,1 <= 1% 68424-85-1 270-325-2

Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H312;
Skin Corr. 1B, H314;
Eye Dam. 1, H318;

Aquatic Acute 1,
H400 Οξεία

τοξικότητα Πολλαπλα
- σιαστικός

συντελεστής (M) =
100 Χρόνια

τοξικότητα Πολλαπλα
- σιαστικός

συντελεστής (M) =
100

ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή:
   Αερίστε το περιβάλλον Απομακρύνετε άμεσα τον ασθενή από το μολυσμένο χώρο και αφήστε τον να αναπαυθεί σε
καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητήστε συμβουλή ιατρού.
 
Άμεση επαφή με το δέρμα (του καθαρού προϊόντος):
   Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 
Άμεση επαφή με τα μάτια (του καθαρού προϊόντος):
   Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 
Κατάποση:
   Μη επικίνδυνο  Είναι πιθανή η χορήγηση ενεργού άνθρακα σε νερό και ορυκτέλαιο βαζελίνης άμεσα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

   Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Προτεινόμενα μέσα πυρόσβεσης:
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   Νερό σε νέφος, CO2, αφρός, χημικοί κονιορτοί σε σχέση με τα υλικά που εμπλέκονται στην πυρκαγιά.
 
Μέσα πυρόσβεσης προς αποφυγή:
   Ψεκασμός νερού. Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού μόνο για την ψύξη επιφανειών των δοχείων που έχουν εκτεθεί
στην φωτιά.
 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

   Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

   Χρησιμοποιήστε προστατευτικά της αναπνευστικής οδού.
   Κράνος ασφαλείας και πλήρης προστατευτικός ιματισμός.
   Το νερό ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των ατόμων που ασχολούνται με την πυρόσβεση.
   Επίσης προτείνεται η χρήση αυτόματων αναπνευστήρων, κυρίως, αν γίνεται χρήση σε κλειστούς χώρους ή ελάχιστα
αεριζόμενους  και σε κάθε περίπτωση αν χρησιμοποιηθούν πυροσβεστήρες αλογόνου (halon 1211 fluobrene, solkane
123, naf κλπ.).
   Ψύξτε τα δοχεία με ψεκασμούς νερού”

ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.1.1 Για όποιον δεν παρεμβαίνει άμεσα:
Απομακρύνετε από την γύρω περιοχή την διαρροή ή απελευθέρωση. Μην καπνίζετε.
Φορέστε γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
 
6.1.2 Για όποιον παρεμβαίνει άμεσα:
Φορέστε γάντια και προστατευτικά ενδύματα. 
Σβήστε κάθε εστία φωτιάς και καταργήστε τις πιθανές πηγές ανάφλεξης Μην καπνίζετε.
Διαθέστε ένα κατάλληλο αερισμό.
Εκκενώσατε την επικίνδυνη περιοχή και ενδεχομένως, ανατρέξτε σε ένα γιατρό.
 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

   Περιορίστε τις απώλειες με χώμα ή άμμο.
   Αν το προϊόν εισχωρήσει σε υδροφόρους ορίζοντες ή σε αποχετεύσεις ή αν μολύνει την επιφάνεια του εδάφους ή την
βλάστηση ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές.
   Αποικοδομήστε το υπόλειμμα σε σχέση με τους ακόλουθους κανονισμούς.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

   6.3,1 Για συγκράτηση:
   Ανακτήστε το προϊόν για επαναχρησιμοποίηση, αν είναι δυνατό ή για την ολική απομάκρυνση. Ενδεχομένως
απορροφήστε με ουδέτερο προϊόν.
   Αποφύγετε να εισέλθεις στους υπονόμους.
 
   6.3.2 Για τον καθαρισμό:
   Μετά από την περισυλλογή, πλύνετε άμεσα την περιοχή και το υλικό ενδιαφέροντος.
 
   6.3.3 Άλλες πληροφορίες:
   Καμία ειδικότερα.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

   Ανατρέξατε στα σημεία 8 και 13 για περεταίρω πληροφορίες
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ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

   Αποφύγετε την επαφή και την εισπνοή των ατμών.
   Κατά την διάρκεια της εργασίας μη τρώτε ή πίνετε.
   Δείτε και την επόμενη παράγραφο 8.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

   Διατηρήστε πάντα καλά κλειστά τα γνήσια δοχεία. Μην τα αποθηκεύεται ανοικτά ή χωρίς ετικέτες.
   Κρατήστε τα δοχεία σε κατακόρυφη και ασφαλή θέση αποφεύγοντας την πιθανότητα πτώσης ή χτυπήματος.
   Αποθηκεύσατε σε φρέσκο χώρο, μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας και από την άμεση έκθεση του ηλιακού
φωτός.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Βιομηχανική χρήση:
Χρησιμοποιείται με εξαιρετική προσοχή.
Αποθηκεύστε σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας.
 
Επαγγελματική χρήση:
Χειριστείτε με προσοχή.
Αποθηκεύστε σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας.
 
Χρήσεις του καταναλωτή:
Χειριστείτε με προσοχή.
Αποθηκεύστε σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας.

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

   Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

 
 
Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι:
Βιομηχανική χρήση:
Δεν υπάρχουν ειδικές ελέγχου που προβλέπονται
 
Επαγγελματική χρήση:
Δεν υπάρχουν ειδικές ελέγχου που προβλέπονται
 
Χρήσεις του καταναλωτή:
Δεν υπάρχουν ειδικές ελέγχου που προβλέπονται
 
 
Μέτρα ατομικής προστασίας:
 
   a) Προστασία για τα μάτια / πρόσωπο
   Μη αναγκαίο για την κανονική χρήση.
 
   b) Προστασία δέρματος
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   i) Προστασία των χεριών
   Μη αναγκαίο για την κανονική χρήση.
 
   ii) Άλλο
   Φορέστε κανονικό ιματισμό εργασίας.
 
   c) Αναπνευστική προστασία
   Μη αναγκαίο για την κανονική χρήση.
 
   d) Θερμικοί κίνδυνοι
   Κανένας σηματοδοτούμενος κίνδυνος
 
Έλεγχοι της περιβαλλοντικής έκθεσης:
   Χρήση σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές εργασίας για να αποφευχθεί η ρύπανση στο περιβάλλον.
 

ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

 

Τιμή Μέθοδο καθορισμούΦυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη υγρό

οσμή χαρακτηριστικό

όριο οσμής Δεν καθορίζεται

pH 3-3,5

σημείο τήξεως/σημείο πήξεως· Δεν καθορίζεται

αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης Δεν καθορίζεται

σημείο ανάφλεξης >100°C ASTM D92

αχύτητα εξάτμισης Δεν ασκεί επιρροή

αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Δεν ασκεί επιρροή

ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή
όρια εκρηκτικότητας

Δεν καθορίζεται

πίεση ατμών Δεν καθορίζεται

πυκνότητα ατμών Δεν καθορίζεται

σχετική πυκνότητα 0,9

διαλυτότητα (διαλυτότητες) στο νερό

yδροδιαλυτότητα Δεν καθορίζεται

συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Δεν καθορίζεται

θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Δεν καθορίζεται

θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν καθορίζεται

ξώδες Δεν καθορίζεται

εκρηκτικές ιδιότητες Δεν εκρηκτικά

οξειδωτικές ιδιότητες Δεν οξειδωτικά

9.2. Άλλες πληροφορίες

   Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα
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10.1. Δραστικότητα

   Κανένας κίνδυνος αντιδραστικότητας

10.2. Χημική σταθερότητα

   Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν διακινείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

   Δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις  

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

   Καμία σηματοδότηση 

10.5. Μη συμβατά υλικά

   Μπορεί να παράγει εύφλεκτα αέρια κατά την επαφή με βασικά μέταλλα, νιτρίδια, ανόργανες  θειικές ενώσεις.
   Μπορεί να παράγει τοξικά αέρια κατά την επαφή ανόργανες ενώσεις του θείου, και με ισχυρά αναγωγικά μέσα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

   Δεν αποσυντίθεται, όταν χρησιμοποιείται για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

   ATE(mix) oral = 337.254,9 mg/kg
   ATE(mix) dermal = ∞
   ATE(mix) inhal = ∞
 
   (a) οξεία τοξικότητα: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
   (b) διάβρωση του δέρματος / ερεθισμός: Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλική-C12-16-αλκυλδιμεθύλ,
χλωριούχα: Κουνέλι αποτέλεσμα: Διαβρωτικό μέθοδος: χρόνος έκθεσης DOT: 12:00 π.μ.
   (c) σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός: Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλική-C12-16-αλκυλδιμεθύλ,
χλωριούχα: Κουνέλι αποτέλεσμα: Διαβρωτικό μέθοδος: DOT
   (d) αναπνευστικού ή του δέρματος: Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλική-C12-16-αλκυλδιμεθύλ, χλωριούχα: Η
δοκιμή Buehler πειραματόζωο ταξινόμηση: δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση σε πειραματόζωα. 
Αποτέλεσμα: δεν ευαισθητοποίηση μέθοδος: 406 κατευθυντήρια δοκιμασία του ΟΟΣΑ
   (e) μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν
πληρούνται.
   (f) καρκινογένεσης: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
   (g) τοξικότητα στην αναπαραγωγή: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
   (h) τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) εφάπαξ έκθεση: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια
ταξινόμησης δεν πληρούνται.
   (i) τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) επανειλημμένη έκθεση: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια
ταξινόμησης δεν πληρούνται.
   (j) κίνδυνο αναρρόφησης: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
 
   Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :
Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized: 
LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = 5000
LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = 13400
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Hexyl salicylate: 
LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = 5000
LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = 5000
 
1,3,4,6,7,8-εξαϋδρο-4,6,6,7,8,8- hexamethylindeno [5,6-c] πυραν: 
LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = 3250
LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = 3250
 
Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλική-C12-16-αλκυλδιμεθύλ, χλωριούχα: 
LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = 344
LD50 Στοματικά (αρουραίος) (mg/kg βάρους σώματος) = 3340
LD50 Στοματικά (αρουραίος)ατμού/κονιορτού/αερολύματος/καπνού  (mg/1/4h) ή αερίου (ppmV/4h) = 5
 
 

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλική-C12-16-αλκυλδιμεθύλ, χλωριούχα: 
   Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :
1,3,4,6,7,8-εξαϋδρο-4,6,6,7,8,8- hexamethylindeno [5,6-c] πυραν:
NOEC 21 days Daphnia magna 111 µg/L 
NOEC 21 days Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) 68 µg/L 
NOEC 35-day early life stage test  Fathead minnows (Pimephales promelas) 68 µg/L 
NOEC 72h Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) 201 µg/L 
NOEC 8 weeks Earthworm (Eisenia fetida) 45 µg/kg Soil DM 
NOEC 4 weeks Springtails (Folsomia candida) 45 µg/kg Soil DM
C(E)L50 (mg/l) = 0,282 
 
 
C(E)L50 (mg/l) = 0,01 Οξεία τοξικότητα Πολλαπλα - σιαστικός συντελεστής (M) = 100 
Χρόνια τοξικότητα Πολλαπλα - σιαστικός συντελεστής (M) = 100 
 
 
 
   Το προϊόν είναι βλαβερό για το περιβάλλον για τους υδρόβιους οργανισμούς μετά από οξεία έκθεση.
 
   Χρήση σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές εργασίας για να αποφευχθεί η ρύπανση στο περιβάλλον.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

   Σχετικές με τις εμπεριεχόμενες ουσίες :
Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλική-C12-16-αλκυλδιμεθύλ, χλωριούχα:
Βιοαποδομησιμότητα:
 Επιβεβαιωτική δοκιμή ΟΟΣΑ > 90% μέθοδος: χρόνος ΟΟΣΑ 303 A τροποποιημένο SCAS δοκιμή έκθεσης: 7 d > 99%
μέθοδος: συγκέντρωση CO2 εξέλιξη 302 δοκιμή ΟΟΣΑ: 5 mg/l χρόνος έκθεσης: 28 d αποτέλεσμα: ευχερώς
βιοαποδομήσιμη. 
95,5% μέθοδος: ΟΟΣΑ 301 Β
 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

   Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

   Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.
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12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Ουσία / μείγμα δεν περιέχει ουσίες ΑΒΤ / αΑαΒ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα XIII
 
 

12.6. Άλλες επιπλοκές

   Κανένα αποτέλεσμα 

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

   Μην επαναχρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία. Αποικοδομήστε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ενδεχόμενα
υπολείμματα του προϊόντος θα πρέπει να αποικοδομούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς σε ισχύ και τις
εξουσιοδοτημένες εταιρίες.
   Ανακτήστε το αν είναι δυνατό. Ενεργήστε κατά τις κατά τόπους και εθνικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

   Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων:
με δρόμος (ADR); με σιδηρόδρομος (RID); με αέρα (ICAO / IATA); με θάλασσα (IMDG).

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

   Κανένα.

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

   Κανένα.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

   Κανένα.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

   Κανένα.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

   Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

   Δεν προβλέπεται η μεταφορά υλικού

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
μείγμα

   Κανένα διαθέσιμο δεδομένο.
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15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

   Ο προμηθευτής πραγματοποίησε μια αξιολόγηση της χημικής ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες

16.1. Άλλες πληροφορίες

Περιγραφή των υποδείξεων κινδύνου όπως εκθέτονται στο σημείο 3
   H315 = Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
   H335 = Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
   H317 = Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
   H319 = Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
   H400 = Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
   H410 = Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
   H302 = Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
   H312 = Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
   H314 = Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
   H318 = Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 
Ταξινόμηση που πραγματοποιήθηκε με βάση τα δεδομένα των συστατικών μείγματος
 
Κύρια στοιχεία:
Oδηγία 1999/45/ΕΚ
οδηγία 2001/60/ΕΚ
Kανονισμός 1272/2008/EK
Kανονισμού 2010/453/EK
 
*** Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο βασίζονται στις γνώσεις μας κατά την ημερομηνία που
αναφέρεται παραπάνω.
Αναφέρονται αποκλειστικά στο προϊόν αναφοράς και δεν αποτελούν εγγύηση ποιότητας.
Είναι '' s καθήκον να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι κατάλληλες και πλήρεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη χρήση
που προορίζεται.
Αυτό το δελτίο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη έκδοση.


