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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ (Entrusser)

00180-0010

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ (Entrusser)
Art.-No.:
1255, 1276
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Καθαριστικό αιθάλης
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Alschu-Chemie GmbH
Industriestraίe 6-8
D-67368 Westheim/Pfalz
Τηλέφωνο:

+49-(0)6344-94610

Τηλέφωνο κλήσις ανάγκης : +49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgut Buero GmbH, Ingelheim
Υπεύθυνος για το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: sds@gbk-ingelheim.de

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Χαρακτηρισμοί κινδύνων: Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Φράσεις R:
Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
Ερεθίζει τα µάτια.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
Ταξινόμηση GHS

Κατηγορίες κινδύνου:
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Ερεθ. 2
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον: Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 1
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
2.2. Στοιχεία επισήμανσης
GHS07-GHS09
Εικονογράμματα:

Προειδοποιητική λέξη:

Προσοχή

Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή

Χλωριούχο αμμώνιο
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης
P102
Μακριά από παιδιά.
P101
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P273
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P501
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
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2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Δεν είναι κανένα γνωστό

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγματα
Χημική ονομασία της ουσίας
Μείγμα χλωριούχου αμμωνίου, χλωριούχου δισθενούς χαλκού και περαιτέρω προσθέτων
Επικίνδυνα συστατικά υλικά
Ονομασία
Ταξινόμηση
Ταξινόμηση GHS

Βάρος

235-186-4
12125-02-9

Χλωριούχο αμμώνιο
Xn - Επιβλαβές, Xi - Ερεθιστικό R22-36

< 60 %

017-014-00-8
01-2119487950-27
231-210-2
7447-39-4

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

Αριθ. EK
Αριθ. CAS
Αριθ. Ευρετηρίου
Αριθ. REACH

Χλωριούχος δισθενής χαλκός
Xn - Επιβλαβές, Xi - Ερεθιστικό, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον R22-36/38-50-53

<5%

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H319
H315 H400 H410

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων Ρ και H: βλέπε στην τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις
Τα ρούχα που είναι λερωμένα και διαποτισμένα θα πρέπει να τα βγάζετε αμέσως.
Αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε ιατρική βοήθεια
Εισπνοή

Σε περίπτωση ατυχήματος μετά από εισπνοή καυσαερίων, προϊόντων διάσπασης ή σκόνης να γίνεται μεταφορά σε χώρο
με καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση έντονων ενοχλήσεων παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
Επαφή δέρματος
Πλύνετε καλά με σαπούνι και πολύ νερό.
Αν οι δερματικοί ερεθισμοί επιμείνουν επισκευθείτε το γιατρό.
Επαφή στα μάτια
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα.
Αν ο ερεθισμός των ματιών επιμείνει επισκευθείτε το γιατρό.
Κατάποση
Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε πολύ νερό.
Ποτέ μη χορηγείτε σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα.
Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.
Την απόφαση, για το αν θα πρέπει να προκληθεί ναυτία (τάση προς έμετο) ή όχι, θα πρέπει να τη λάβει ο γιατρός.
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Ερεθίζει τα μάτια.
Η εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων ακόνης μπορεί να προκαλέσει βήχα και αναπνευστική δυσχέρεια.
Σε περίπτωση κατάποσης υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν ερεθισμοί του στομάχου, τάση προς έμετο, έμετος και
διάρροια.
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ξηρά μέσα κατάσβεσης, ψεκαζόμενο νερό
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Μέσα πυρόσβεσης, που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας
Πλήρης ρίψη νερού
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαϊάς μπορεί να δημιουργηθεί:
μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νιτρικά οξέα (NOx)
Οξείδια χαλκού
Ενώσεις χλωρίου.
Αμμωνία (NH3)
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας της αναπνοής που είναι ανεξάρτητη από τον περιβάλλοντα αέρα.
Προστατευτική ενδυμασία
Σμπληρωματικές υποδείξεις
Τα επικίνδυνα δοχεία θα πρέπει να τα ψύξετε με ακτίνα ψεκαζόμενου νερού.
Το νερό πυρόσβεσης δε θα πρέπει να απορρίπτεται σε αποχευτευτικούς αγωγούς, στο χώμα, ή στους υδάτινους πόρους.
Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσετε επαρκή δυνατότητα συγκράτησης του νερού πυρόσβεσης.
Τα υπολείμματα από πυρκαϊές και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις
των κατά τόπους Αρχών.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φροντίστε, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
Χρησιμοποιείτε την ατομική ένδυση προστασίας.
Προστασία αναπνοής (φίλτρο σωματιδίων) μόνο σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης.
Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε τις επικίνδυνες ουσίες να φτάνουν στην αποχέτευση/τα επιφανειακά ύδατα/τα υπόγεια ύδατα.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Πάρτε τα μηχανικά, χωρίς σκόνη και απορρίψτε τα, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία.
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Προσοχή στις προδιαγραφές ασφαλείας (βλέπε παρ. 7 και 8).
Πληροφορίες για την αποκομιδή βλ. κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Διατηρείτε τη συσκευασία στεγνή και καλά κλειστή, για την αποφυγή ρύπανσης και απορρόφησης υγρασίας.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα.
Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

Μακριά από γυμνές φλόγες, καυτές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
Το δοχείο να διατηρείται καλά κλειστό σε χώρο ο οποίος είναι δροσερός, ξηρός και αερίζεται καλά.
Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων
Μη συμβατό με ισχυρές βάσεις και οξειδωτικά μέσα.
Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και φαγητά.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Καθαριστικό αιθάλης

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
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Ενδεικτικεσ οριακέσ τιμέσ επαιτελματικησ εκθεσησ
Αριθ. CAS

Χημικός παράγοντας

12125-02-9 Χλωριούχο αμμώνιο (καπνός)

ppm

mg/m³

-

10

-

20

ίνες/cm³

Κατηγορία

Προέλευση

Ανώτατη

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Έλεγχοι έκθεσης των εργαζο µένων στο χώρο εργασίας

Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κλειστούς χώρους.
Μέτρα υγιεινής
Πριν από τις διακοπές και αμέσως αφού χρησιμοποιήσετε το προϊόν να πλένετε τα χέρια σας.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα υφάσματα.
Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλύντε τα προν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε θα πρέπει να τρώτε, να πίνετε, ή να καπνίζετε.
Αναπνευστική προστασία
Υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι απαραίτητο το σύστημα προστασίας της αναπνοής.
Προστασία της αναπνοής (φίλτρα σωματιδίων) μόνο εάν δημιουργείται σκόνη.
Προστασία των χεριών
Γάντια προστασίας από χημικά από φυσικό καουτσούκ, με πάχος στρώσης τουλάχιστον 0,6 mm, χρόνο θραύσης περ. 480
λεπτά, π.χ. προστατευτικά γάντια <Lapren 706> της εταιρείας www.kcl.de
Αυτή η εισήγηση βασίζεται αποκλειστικά στη χημική συμβατότητα και στη δοκιμή κατά EN 374 κάτω από συνθήκες
εργαστηρίου
Ανάλογα με τη χρήση μπορούν να προκύψουν διαφορετικές απαιτήσεις. Γι' αυτό και και θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη
οι προτάσεις του προμηθευτή των γαντιών προστασίας.
Προστασία των µατιών
Προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία
Προστασία του δέρµατος
Ρούχα εργασίας με μακριά μανίκια

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση:
Χρώμα:
Οσμή:

Πλάκες
Διάφορα
άοσμο
Μέθοδος

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης
Σημείο ανάφλεξης:

δεν είναι εφαρμόσιμο

Κατώτερο όριο έκρηξης:

δεν καθορίζεται

Θερμοκρασία ανάφλεξης:

δεν είναι εφαρμόσιμο
Διαλυτό

Υδατοδιαλυτότητα:
(σε 20 °C)

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1. Δραστικότητα
Δεν είναι δυνατή η διάσπαση με συγκεκριμένη αποθήκευση και χρήση.
10.2. Χημική σταθερότητα
Διατηρεί τη σταθερότητά του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Αντιδράσεις με μέσα οξείδωσης.
Αντιδράσεις με μέταλλα αλκάλια.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Προκειμένου να αποτραπεί η θερμική διάσπαση δε θα πρέπει να γίνεται υπερθέρμανση
10.5. Μη συμβατά υλικά
Βάσεις, Μέσον οξείδωσης
Ημερομηνία έκδοσης: 01.02.2013
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10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νιτρικά οξέα (NOx)
Οξείδια χαλκού
Ενώσεις χλωρίου.
Αμμωνία (NH3)

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξύα τοξικότητα
LD50/δερματικό: Δεν υπάρχουν στοιχεία
LC50/αναπνευστικό: Δεν υπάρχουν στοιχεία

ATEmix/δια στόματος: > 2000 mg/kg
Αριθ. CAS

Ονομασία
Οδοί έκθεσης

12125-02-9

Δόση

Είδος

h

Χλωριούχο αμμώνιο
Οξεία τοξικότητα από του
στόματος

7447-39-4

Μέθοδος

LD50

1440 mg/kg

Ratte

LD50

584 mg/kg

Αρουραίος

Χλωριούχος δισθενής χαλκός
Οξεία τοξικότητα από του
στόματος

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση
Δερματικός ερεθισμός: χωρίς κατηγοριοποίηση
Οφθαλμικός ερεθισμός: Ερεθίζει τα μάτια.
Σοβαρή δράση μετά από επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση
STOT - μία έκθεση: χωρίς κατηγοριοποίηση
STOT - επαναλαμβανόμενη έκθεση: χωρίς κατηγοριοποίηση
Κίνδυνος αναπνοής: χωρίς κατηγοριοποίηση
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση
Καρκινογένεση: χωρίς κατηγοριοποίηση
Μεταλλαξιογένεση χωρίς κατηγοριοποίηση
Τοξικότητα αναπαραγωγής: χωρίς κατηγοριοποίηση
Εμπειρικά στοιχεία, σχετικά με την επίδραση επί του ανθρώπου
Η εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων ακόνης μπορεί να προκαλέσει βήχα και αναπνευστική δυσχέρεια.
Σε περίπτωση κατάποσης υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν ερεθισμοί του στομάχου, τάση προς έμετο, έμετος και
διάρροια.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικοτοξικολογικά στοιχεία δεν υπάρχουν.
Αριθ. CAS

Ονομασία
Τοξικότητα νερού

12125-02-9

7447-39-4

Μέθοδος

Δόση

Είδος

h

Χλωριούχο αμμώνιο
Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια

LC50

209 mg/l

Cyprinus carpio

96

Οξεία τοξικότητα Crustacea

EC50

> 100 mg/l

Daphnia magna

48

LC50

0,004 mg/l

Oncorhynchus mykiss

96

Χλωριούχος δισθενής χαλκός
Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση
Δεν υπάρχουν στοιχεία
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

Ημερομηνία έκδοσης: 01.02.2013
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Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη /νερό
Αριθ. CAS
12125-02-9

Ονομασία

Log Pow

Χλωριούχο αμμώνιο

-4,37

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν υπάρχουν στοιχεία
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Δεν υπάρχουν στοιχεία
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
Ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό.
Άλλα στοιχεία

Μη διοχετεύετε το προϊόν σε επιφανειακά ύδατα, ή αποχετεύσεις.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Επεξεργασία αποβλήτων
Η ανακύκλωση (Recycling) έναντι της απόρριψης.
Μπορεί να υποβληθεί σε καύσει, εφ' όσον τηρηθούν οι όροι που θέτουν οι κατά τόπους αρμοδιες αρχές.
Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν
060313
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ; απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των
διαλυμάτων τους, καθώς και μεταλλικών οξειδίων; στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα
Επικίνδυνο απόβλητο.
Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά
Τα κενά δοχεία θα πρέπει να απορρίπτονται στους τοπικούς φορείς ανακύκλωσης, επανάκτησης, ή διάθεσης των
αποβλήτων.
Οι μολυσμένες συσκευασίες θα πρέπει να εκκενώνονται ιδανικά, και στη συνέχεια θα μπορούν αφού προηγηθεί ο
αντίστοιχος καθαρισμός νμα προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση.
Οι συσκευασίες που δε μπορούν να καθαριστούν θα πρέπει να απορρίπτονται όπως το υλικό

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)
14.1. Αριθμός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη
μεταφορά:
14.4. Ομάδα συσκευασίας:

3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Χλωριούχος
δισθενής χαλκός)
9

Ετικέτες:

III
9

Κωδικός ταξινόμησης:
Περιορισμένη ποσότητα (LQ):
Μεταφορική κατηγορία:
Αριθμός κινδύνου:
Κώδικας περιορισμού σήραγγας:

M7
5 kg
3
90
E

Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)
14.1. Αριθμός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη
μεταφορά:
14.4. Ομάδα συσκευασίας:
Ημερομηνία έκδοσης: 01.02.2013

3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Χλωριούχος
δισθενής χαλκός)
9
III
EL
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Ετικέτες:

9

Κωδικός ταξινόμησης:
Περιορισμένη ποσότητα (LQ):

M7
5 kg / 30 kg

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)
14.1. Αριθμός ΟΗΕ:
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη
μεταφορά:
14.4. Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες:

3077
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (copper
chloride]
9
III
9

Marine pollutant:
Περιορισμένη ποσότητα (LQ):
EmS:
Αεροπορική μεταφορά (ICAO)

Yes
5 kg / 30 kg
F-A, S-F

Αριθµός ΟHE:
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη
μεταφορά:
14.4. Ομάδα συσκευασίας:

3077

Ετικέτες:

9

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (copper
chloride]
9
III

Περιορισμένη ποσότητα (LQ)
(επιβατικό αεροπλάνο):
IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο):
IATA-Ανωτάτη ποσότητ (επιβατικό αεροπλάνο):
IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο):
IATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο):
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το περιβάλλον:
ναι

Y956 / 30 kg G
956
400 kg
956
400 kg

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης.
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC
Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα και κατάλληλη συσκευασία.

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
Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE

1999/13/EK (VOC):
Εθνικοί κανονισμοί
Περιορισμός απασχόλησης:

Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D):
Ημερομηνία έκδοσης: 01.02.2013

0%
Προσέξτε τους περιορισμούς για νέους. Περιορισμοί απασχόλησης για έγκυες
γυναίκες και για γυναίκες που θηλάζουν μωρό.
1 - Προκαλούν ελαφρά μόλνση το νερού
EL
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15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία αυτή.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3

22
36
36/38
50
50/53
53

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
Ερεθίζει τα µάτια.
Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον.
Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

H302
H315
H319
H400
H410

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Άλλα στοιχεία
Τα στοιχεία του κωδικού 4 έως 8 και 10 έως 12 δεν αναφέρονται εν μέρει στη σρήση και τη χρησιμοποίηση του προϊόντος
(βλ. πληροφορίες χρήσης/προϊόντος), αλλά στην απελευθέρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων σε περιπτώσεια ατυχημάτων και
άλλων ανωμαλιών.
Τα στοιχεία περιγράφουν αποκλειστικά τις απαιτήσεις ασφαλείας του προϊόντος/των προϊόντων και βασίζονται στη σημερινή
τεχνογνωσία μας.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράδοσης μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από τα εκάστοτε τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων
.
Αυτά δεν αποτελούν εξασφάλιση για το ότι υπάρχουν οι ιδιότητες του προϊόντος/προϊόντων που
περιγράφεται/περιγράφονταιμε την έννοια των νομικών προδιαγραφών περί εγγυήσεων.
(δ/ε - δεν εφαρμόζεται, δ/κ - δεν καθορίζεται)

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των
αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

Ημερομηνία έκδοσης: 01.02.2013
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