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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της 30/6/2016, έκδοση 1 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση της ουσίας / του μείγματος και της εταιρείας / επιχείρησης 
1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος 

Αναγνώριση του μείγματος: 
Εμπορική ονομασία:  HELIOS POWDER 
Κωδικός εμπορίου:  0003800/10 

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που συνιστώνται 
Συνιστώμενη χρήση: 
ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Εταιρία: 
L'inedito srl   
μέσω O.Serra 12 / D  
40012 Lippo di Calderara BO 
τηλ. +39 051 6466049  
φαξ +39 051 725225 

Αρμόδιο άτομο υπεύθυνο για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας: 
commerciale@linedito.com 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 
τηλ. +39 051 6466049  
φαξ +39 051 725225 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
Κριτήρια κανονισμών ΕΚ 1272/2008 (CLP) 

  Προειδοποίηση, Ερεθισμός του δέρματος. 2, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
 
  Κίνδυνος, φράγμα ματιών. 1, Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες. 
 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιπτώσεις, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον:  
Δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι 

2.2. Στοιχεία ετικέτας 
Εικονογράμματα κινδύνου: 

 
Κίνδυνος 

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

Δηλώσεις προφύλαξης: 
P264 Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / προστασία 
προσώπου. 
P302 + P352 ΕΑΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό / ... 
P305 + P351 + P338 ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε 
τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα. 
P310 Καλέστε αμέσως ένα ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή γιατρό. 
P332 + P313 Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος: Λάβετε ιατρική συμβουλή / προσοχή. 
P362 + P364 Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν επαναχρησιμοποιήσετε. 

Ειδικές διατάξεις: 
Κανένας 
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Περιέχει 
υπερανθρακικό νάτριο 
βενζολο σουλφονικό οξύ, C10-13, αλκυλο-παράγωγα, άλατα νατρίου 
ALCOLI C10-16 ETOSSILATI 
σουμπτιλισίνη: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Ειδικές διατάξεις σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του REACH και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις: 
Κανένας 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
vPvB Ουσίες: Κανένα - ΑΒΤ Ουσίες: Κανένας 

Άλλοι κίνδυνοι: 
Δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
3.1. Ουσίες 

NA 
3.2. Μίγματα 

Επικίνδυνα συστατικά κατά την έννοια του κανονισμού CLP και σχετική ταξινόμηση: 
 
Ποσότητα Ονομα Ident. Αριθμός Ταξινόμηση 

>= 10% - < 
12.5% 

ανθρακικό νάτριο Αριθμός 
ευρετηρίου:  

011-005-00-2  

CAS:  497-19-8  
ΕΚ:  207-838-8  
 

 3.3 / 2 Eye Irrit. 2 Η319 

>= 10% - < 
12.5% 

Υπερανθρακικό νάτριο CAS:  15630-89-4  
ΕΚ:  239-707-6  
 

 3.1 / 4 / Οξεία τοξικότητα από το 
στόμα. 4 Η302  

 3.3 / 1 φράγμα ματιών. 1 Η318 

>= 10% - < 
12.5% 

Βενζολο σουλφονικό οξύ, 
C10-13, αλκυλικά 
παράγωγα, άλατα νατρίου 

CAS:  68411-30-3  
ΕΚ:  270-115-0  
Αριθμός 
REACH:  

01-2119489428-2
2  

 

 3.1 / 4 / Οξεία τοξικότητα από το 
στόμα. 4 Η302 

4.1 / C3 Υδρόβια Χρόνια 3 H412 

 3.2 / 2 Ερεθισμός του δέρματος. 2 
Η315  

 3.3 / 1 φράγμα ματιών. 1 Η318 

>= 3% - < 
5% 

Αιθοξυ αλκοόλες C10-16  CAS:  68002-97-1  
 

 3.1 / 4 / Οξεία τοξικότητα από το 
στόμα. 4 Η302  

 3.3 / 1 φράγμα ματιών. 1 Η318 

>= 0.5% - 
< 1% 

σουμπτιλισίνη Αριθμός 
ευρετηρίου:  

647-012-00-8  

CAS:  9014-01-1  
ΕΚ:  232-752-2  
 

 3,8 / 3 STOT SE 3 H335  

 3.2 / 2 Ερεθισμός του δέρματος. 2 
Η315  

 3.3 / 1 φράγμα ματιών. 1 Η318  

 3.4.1 / 1-1Α-1Β Resp. Sens. 1,1Α, 
1ΒΗ334 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτης βοήθειας 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: 

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. 
Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. 
Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 
Μετά από επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό με ανοιχτά τα βλέφαρα για αρκετό χρονικό διάστημα 
και στη συνέχεια συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο αμέσως. 
Προστατεύστε τα μη τραυματισμένα μάτια. 
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Σε περίπτωση κατάποσης: 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προκαλείτε εμετό. ΖΗΤΗΣΗ ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. 

Σε περίπτωση εισπνοής: 
Αφαιρέστε το ατύχημα στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και σε ηρεμία. 

4.2. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες 
Κανένας 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή ανικανότητας, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε οδηγίες χρήσης ή 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας εάν είναι δυνατόν). 
Θεραπεία:  
Κανένας 
 

ΤΜΗΜΑ 5: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ μετρα 
5.1. Μέσα πυρόσβεσης 

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: 
Νερό. 
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 
Πυροσβεστικά μέσα τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας: 
Κανένα ειδικότερα. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης και καύσης. 
Η καύση παράγει έντονο καπνό. 

5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες 
Χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 
Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης ξεχωριστά. Αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται σε 
αποχετεύσεις. 
Μετακινήστε τα άθικτα δοχεία από την περιοχή άμεσης επικινδυνότητας εάν μπορεί να γίνει με 
ασφάλεια. 
 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για τυχαία ελευθέρωση 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Φορέστε τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας. 
Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 
Απομακρύνετε τα άτομα από την ασφάλεια. 
Δείτε τα προστατευτικά μέτρα σύμφωνα με τα σημεία 7 και 8. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Μην αφήνετε να εισχωρήσετε στο έδαφος / υπέδαφος. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε επιφανειακά νερά 
ή αποχετεύσεις. 
Διατηρήστε μολυσμένο νερό πλύσης και απορρίψτε το. 
Σε περίπτωση απόρριψης αερίου ή εισόδου σε πλωτές οδούς, έδαφος ή αποχέτευση, ενημερώστε τις 
αρμόδιες αρχές. 
Κατάλληλο υλικό για απορρόφηση: απορροφητικό υλικό, οργανικό, άμμο 

6.3. Μέθοδοι και υλικό για περιορισμό και καθαρισμό 
Πλύνετε με άφθονο νερό. 

6.4. Αναφορά σε άλλα τμήματα 
Βλ. Επίσης ενότητες 8 και 13 
 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια, εισπνοή ατμών και ομίχλη. 
Μη χρησιμοποιείτε κενό δοχείο πριν καθαριστεί. 
Πριν πραγματοποιήσετε εργασίες μεταφοράς, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ασυμβίβαστα υπολείμματα 
υλικού στα δοχεία. 
Τα μολυσμένα ρούχα θα πρέπει να αλλάζονται πριν από την είσοδο στις περιοχές φαγητού. 
Μην τρώτε ή πίνετε κατά την εργασία. 
Βλέπε επίσης παράγραφο 8 για τον συνιστώμενο προστατευτικό εξοπλισμό. 
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7.2. Συνθήκες για ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
Μη συμβατά υλικά: 
Κανένα ειδικότερα. 
Οδηγίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης: 
Απαραίτητα αεριζόμενες εγκαταστάσεις. 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης / προσωπική προστασία 
8.1. Παράμετροι ελέγχου 

σουμπτιλισίνη - CAS: 9014-01-1 
 TLV STEL - 0,00006 mg / m3 

Οριακές τιμές έκθεσης DNEL 
όξινο βενζολοσουλφονικό, C10-13, παράγωγα αλκυλίου, άλας νατρίου - CAS: 68411-30-3 

Βιομηχανία εργαζομένων: 6 03 - Καταναλωτές: 1.5 03 - Έκθεση: Ανθρώπινη εισπνοή - 
Συχνότητα: Μακροπρόθεσμες, συστηματικές επιδράσεις 
Βιομηχανία εργαζομένων: 6 03 - Καταναλωτές: 1.5 03 - Έκθεση: Ανθρώπινη εισπνοή - 
Συχνότητα: Μακροπρόθεσμες, τοπικές επιπτώσεις 
Βιομηχανία εργαζομένων: 85 mg / kg - Καταναλωτής: 42,5 mg / kg - Έκθεση: Ανθρώπινο Δέρμα 
- Συχνότητα: Μακροπρόθεσμες, συστηματικές επιδράσεις 
Καταναλωτής: 0,425 mg / kg - Έκθεση: Ανθρώπινα Στοματικά - Συχνότητα: Μακροπρόθεσμες, 
συστηματικές επιδράσεις 

Οριακές τιμές έκθεσης PNEC 
NA 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
Προστασία ματιών: 

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά στενής τοποθέτησης, μην χρησιμοποιείτε φακούς οφθαλμού. 
Προστασία για το δέρμα: 

Χρησιμοποιήστε ρούχα που παρέχουν πλήρη προστασία στο δέρμα, π.χ. βαμβάκι, καουτσούκ, PVC ή 
βιτόνι. 

Προστασία των χεριών: 
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια που παρέχουν πλήρη προστασία, π.χ. PVC, νεοπρένιο ή 
καουτσούκ. 

Αναπνευστική προστασία: 
Δεν απαιτείται για κανονική χρήση. 

Θερμικοί κίνδυνοι: 
Κανένας 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: 
Κανένας 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: 
Κανένας 
 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
9.1. Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

Ιδιότητες Αξία Μέθοδος: Σημειώσεις 

Εμφάνιση και χρώμα: άσπρη σκόνη -- -- 

Οσμή: τυπικός -- -- 

Όριο οσμής: NA -- -- 

pH: NA -- -- 

Σημείο τήξης / σημείο πήξης: NA -- -- 

Αρχικό σημείο βρασμού και εύρος 
βρασμού: 

NA -- -- 

Σημείο ανάφλεξης: δεν είναι 
εύφλεκτο ° C 

-- -- 

Ρυθμός εξάτμισης: NA -- -- 

Αναφλεξιμότητα σε στερεά / αέρια: NA -- -- 

Ανώτερα / κατώτερα όρια NA -- -- 
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ευφλεκτότητας ή εκρηκτικών: 

Πίεση ατμών: NA -- -- 

Πυκνότητα ατμών: NA -- -- 

Σχετική πυκνότητα: NA -- -- 

Διαλυτότητα στο νερό: διαλυτός -- -- 

Διαλυτότητα σε έλαιο: NA -- -- 

Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη 
/ νερό): 

NA -- -- 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: NA -- -- 

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: NA -- -- 

Ιξώδες: NA -- -- 

Εκρηκτικές ιδιότητες: NA -- -- 

Οξειδωτικές ιδιότητες: NA -- -- 

 
9.2. Αλλες πληροφορίες 
 

Ιδιότητες Αξία Μέθοδος: Σημειώσεις 

Ανάμικτο: NA -- -- 

Λιποδιαλυτότητα: NA -- -- 

Αγώγιμο: NA -- -- 

Ουσίες Ομάδων σχετικές ιδιότητες NA -- -- 

 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
10.1. Δραστικότητα 

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες 
10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες 
10.3. Δυνατότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Κανένας 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγή 

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 
10.5. Μη συμβατά υλικά 

Κανένα ειδικότερα. 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Κανένας. 
 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
Τοξικολογικές πληροφορίες για το μείγμα: 

HELIOS POWDER 
α) οξεία τοξικότητα: 

Δοκιμή: LD50 - Διαδρομή: Στοματική - Είδη: Ποντικός = 1034 mg / kg 
Δοκιμή: Δερματικό ερεθιστικό - Διαδρομή: Στοματική - Είδη: Κουνέλι = 2000 mg / kg 

Τοξικολογικές πληροφορίες για τις κύριες ουσίες που υπάρχουν στο μείγμα: 
όξινο βενζολοσουλφονικό, C10-13, παράγωγα αλκυλίου, άλας νατρίου - CAS: 68411-30-3 
α) οξεία τοξικότητα: 

Δοκιμή: LD50 - Διαδρομή: Στοματική - Είδη: Ποντικός = 2190 mg / kg 
Δοκιμή: LD50 - Διαδρομή: Δέρμα - Είδη: Αρουραίος> 2000 mg / kg 
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Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι πληροφορίες που απαριθμούνται κατωτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 
πρέπει να θεωρούνται ως NA: 

α) οξεία τοξικότητα · 
β) διάβρωση / ερεθισμό του δέρματος · 
γ) σοβαρές οφθαλμικές βλάβες / ερεθισμούς. 
δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος · 
ε) μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων, 
στ) καρκινογένεση. 
ζ) αναπαραγωγική τοξικότητα. 
η) STOT-μονή έκθεση. 
i) επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT, 
j) κίνδυνος αναρρόφησης. 
 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
12.1. Τοξικότητα 

Υιοθετήστε καλές πρακτικές εργασίας, έτσι ώστε το προϊόν να μην κυκλοφορεί στο περιβάλλον. 
όξινο βενζολοσουλφονικό, C10-13, παράγωγα αλκυλίου, άλας νατρίου - CAS: 68411-30-3 
α) Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον: 

Τελικό σημείο: LC50 - Είδος: Ψάρια = 1,67 mg / l - Διάρκεια h: 96 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

Κανένας 
NA 

12.3. Δυναμικό βιοσυσσώρευσης 
NA 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
NA 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
vPvB Ουσίες: Κανένα - ΑΒΤ Ουσίες: Κανένας 

12.6. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις 
Κανένας 
 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 

Ανάκτηση, αν είναι δυνατόν. Αποστολή σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις διάθεσης ή αποτέφρωση 
υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Κατά τον τρόπο αυτό, να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες τοπικούς και 
εθνικούς κανονισμούς. 
 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς 
14.1. Αριθμός ΟΗΕ 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς. 
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

NA 
14.3. Κατηγορία (-ες) κινδύνου μεταφοράς  

NA 
14.4. Ομάδα συσκευασίας 

NA 
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

NA 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

NA 
14.7. Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το παράρτημα II της Marpol και τον κώδικα IBC 

NA 
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ΤΜΗΜΑ 15: Κανονιστικές πληροφορίες 
15.1. Κανονισμοί / νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα 

Διεύθυνση 98/24 / ΕΚ (Κίνδυνοι που σχετίζονται με τους χημικούς παράγοντες κατά την εργασία) 
Διεύθυνση 2000/39 / ΕΚ (Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2009 (ATP 1 CLP) και (ΕΕ) n. 758/2013 
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Περιορισμοί που σχετίζονται με το προϊόν ή τις ουσίες που περιέχονται σύμφωνα με το Παράρτημα XVII 
Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις: 

Περιορισμοί που σχετίζονται με το προϊόν: 
Περιορισμός 3 

Περιορισμοί που σχετίζονται με τις ουσίες που περιέχονται: 
Χωρίς περιορισμούς. 

Ανατρέξτε, κατά περίπτωση, στις ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις: 
Οδηγία 2003/105 / ΕΚ («Δραστηριότητες που συνδέονται με τους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων») και 
τις επακόλουθες τροποποιήσεις. 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 (απορρυπαντικά). 
1999/13 / ΕΚ (οδηγία VOC) 

 
Διατάξεις σχετικά με την οδηγία ΕΕ 2012/18 (Seveso III): 

NA 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Οχι 
 

ΤΜΗΜΑ 16: Αλλες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο φράσεων που αναφέρονται στην Ενότητα 3: 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H412 Επιβλαβές για υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. 
H334 Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες στην αναπνοή εάν 
εισπνευστεί. 

Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας ενημερώθηκε πλήρως σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/830. 
Το έγγραφο αυτό εκπονήθηκε από αρμόδιο άτομο που έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση. 
Κύριες πηγές βιβλιογραφίας: 

ECDIN - Δίκτυο δεδομένων και πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα - Κοινό Κέντρο Ερευνών, 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Επικίνδυνες ιδιότητες του SAX για ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Οκτώ έκδοση - Van Nostrand Reinold 
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Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται στην κατάσταση της γνώσης μας κατά την παραπάνω 
ημερομηνία. Αναφέρεται αποκλειστικά στο αναφερόμενο προϊόν και δεν αποτελεί εγγύηση ιδιαίτερης ποιότητας. 
Είναι καθήκον του χρήστη να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι κατάλληλες και πλήρεις σε σχέση με 
τη συγκεκριμένη χρήση. 
Αυτό το MSDS ακυρώνει και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση. 
 
ADR: Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
CAS: Υπηρεσία Chemical Abstracts (τμήμα της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας). 
CLP: Ταξινόμηση, Επισήμανση, Συσκευασία. 
DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. 
EINECS: Ευρωπαϊκό ευρετήριο υφιστάμενων εμπορικών χημικών ουσιών. 
GefStoffVO: Διάταγμα για επικίνδυνες ουσίες, Γερμανία. 
GHS: Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών. 
IATA: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. 
IATA-DGR: Κανονισμός για τα επικίνδυνα εμπορεύματα από τη "Διεθνή Ένωση Αεροπορικών 

Μεταφορών" (IATA). 
ICAO: Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. 
ICAO-TI: Τεχνικές οδηγίες από τη "Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας" (ΔΟΠΑ). 
IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για επικίνδυνα εμπορεύματα. 
INCI: Διεθνής Ονοματολογία Καλλυντικών Συστατικών. 
KSt: Συντελεστής έκρηξης. 
LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση, για το 50% του δοκιμαστικού πληθυσμού. 
LD50: Θανατηφόρα δόση, για το 50% του δοκιμαστικού πληθυσμού. 
LTE: Μακροχρόνια έκθεση. 
PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις. 
RID: Κανονισμός σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
STE: Βραχυπρόθεσμη έκθεση. 
STEL: Βραχυπρόθεσμο όριο έκθεσης. 
STOT: Ειδική τοξικότητα οργάνων-στόχων. 
TLV: Οριακή τιμή κατωφλίου. 
TWATLV: Οριακή τιμή κατωφλίου για τη μέση χρονική περίοδο 8 ωρών. (Πρότυπο ACGIH). 
WGK: Γερμανική κατηγορία κινδύνου ύδατος. 
 


