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Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

 
 ΣΜΗΜΑ 1. ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 

 
 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

 Δπσλπκία GLX 298, GLX 190  
   

 
 1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

 
   Πεξηγξαθή/ρξήζε : Αζηάξη. 

 

 
 1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

 Δηαηξηθή κνξθή THRAKON  
 Γηεύζπλζε ΔΡΓΟΣΑΙΟ : Σ.Θ. 57Α // FACTORY : P.O. BOX. 57A  
 Σνπνζεζία θαη θξάηνο 320-11 ΟΙΝΟΦΤΣΑ ( ΒΟΙΩΣΙΑ) // INOFYTA (VIOTIA)  
  ΔΛΛΑΓΑ // GREECE  

  Σει. 0030-2262032970  

  Fax 0030-2262056020  

   

 
 1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

 Γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζε 0030-2262032970  
 
 ΣΜΗΜΑ 2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο. 

 
 2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο. 

Σν πξντόλ δελ έρεη ηαμηλόκεζε θηλδύλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (CE) 1272/2008 (CLP) (θαη επόκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο). Σν 
πξντόλ ζε θάζε πεξίπησζε εκπεξηέρνληαο επηθίλδπλεο νπζίεο ζε ζπγθέληξσζε ηέηνηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαθνηλσζεί ζηνλ ηνκέα αξ.3, αηηεί κηα θάξηα 
δεδνκέλσλ αζθαιείαο κε θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (CE) 1907/2006 θαη επόκελσλ κεηαηξνπώλ. 

 
 2.1.1 Καλνληζκόο 1272/2008 (CLP) θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο. 

Σαμηλόκεζε θαη ππόδεημε θηλδύλνπ: 

 
 2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο. 

 
 Δηθνλνγξάκκαηα 
θηλδύλνπ: 

-- 

 
 Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο: -- 

 
 Γειώζεηο 
επηθηλδπλόηεηαο: 

-- 

 
 P101 Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα. 
 P102 Μαθξηά από παηδηά. 
 P273 Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

 
Καξηέια ζηνηρείσλ αζθάιεηαο δηαζέζηκε θαηά παξαγγειία γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο. 
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 2.3. Άιινη θίλδπλνη. 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 
 ΣΜΗΜΑ 3. ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά. 

 
 3.1. Οπζίεο. 

 
Με ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

 
 3.2. Μείγκαηα. 

 
Πεξηέρεη: 

 
 Αλαγλώξηζε . πγθ. %. Καηεγνξηνπνίεζε 

67/548/CEE. 
Καηεγνξηνπνίεζε 1272/2008 
(CLP). 

 ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ    
 CAS.   141-43-5 0,05 - 0,1 C R34, Xn R20/21/22 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 

4 H332, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335 
 CE.   205-483-3    
 INDEX.   603-030-00-8    

 
εκείσζε: Απνθιεηζκόο αλώηεξεο ηηκήο πεδίνπ . 

 
Σν πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ θηλδύλνπ (R) θαη ησλ ππνδείμεσλ θηλδύλνπ (H) αλαγξάθεηαη ζηνλ ηνκέα 16 ηεο θάξηαο. 
T+ = Πνιύ Σνμηθό(T+), T = Σνμηθό(T), Xn = Δπηβιαβέο(Xn), C = Γηαβξσηηθό(C), Xi = Δξεζηζηηθό(Xi), O = Ομεηδσηηθό(O), E = Δθξεθηηθό(E), F+ = 
Δμαηξεηηθά Δύθιεθην(F+), F = Πνιύ Δύθιεθην(F), N = Δπηθίλδπλν γηα ην Πεξηβάιινλ(N) 

 
 ΣΜΗΜΑ 4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ. 

 
 4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ. 

 
ρη εηδηθόηεξα αλαγθαίεο. πζηήλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαιήο βηνκεραληθήο πγηεηλήο. 

 
 4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο. 

 
Γελ είλαη γλσζηά επεηζόδηα βιαπηηθά γηα ηελ πγεία πνπ λα νθείινληαη ζην πξνηόλ. 

 
 4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο. 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

 
 ΣΜΗΜΑ 5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο. 

 
 5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα. 

 
ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΗ 
Ο εμνπιηζκόο ππξόζβεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηύπνπ: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξόο, πνύδξα θαη λέθνο λεξνύ. 
ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 
Καλέλα ηδηαίηεξν. 
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 5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα. 

 
ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΘΔΗ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΦΧΣΙΑ 
Μελ αλαπλέεηε πξντόληα από ηελ θαύζε. 

 
 5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο. 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
Υξεζηκνπνηείζηε πίεζε λεξνύ γηα λα ςύμεηε ηα δνρεία θαη λα εκπνδίζεηε ηελ απνζύλζεζε θαη ηελ δεκηνπξγία νπζηώλ πηζαλόλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία. 
Φνξάηε πάληα πιήξε αληηππξηθό εμνπιηζκό. πιιέμηε ην λεξό ηεο ππξόζβεζεο γηα λα κε ρπζεί ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Απνξξίςηε ην κνιπζκέλν 
λεξό από ηελ ππξόζβεζε θαη ηα ππνιείκκαηα από ηε θσηηά ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
Καλνληθόο ηκαηηζκόο γηα ηελ ππξόζβεζε, όπσο κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πεπηεζκέλνπ αέξα αλνηθηνύ θπθιώκαηνο (EN 137), ππξαζθαιήο ζηνιή 
(EN469), ππξαζθαιή γάληηα (EN 659) θαη κπόηεο γηα Ππξνζβέζηεο (HO A29 ή A30). 

 

 
 ΣΜΗΜΑ 6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο. 

 
 6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
Υξεζηκνπνηήζηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή αλ απειεπζεξσζνύλ αλαζπκηάζεηο ή πνύδξα ζηνλ αέξα. Απηέο νη ππνδείμεηο είλαη έγθπξεο είηε γηα ηνπο 
ππεύζπλνπο επεμεξγαζίαο είηε γηα ηηο παξεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
 6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο. 

 
Σν πξντόλ λα κελ ρύλεηαη ζηνπο ππνλόκνπο, ζε επίγεηα θαη ππόγεηα ύδαηα. 

 
 6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό. 

 
Πεξηνξίζηε ρξεζηκνπνηώληαο ρώκα ή αδξαλή πιηθά. πιιέμηε όζν πεξηζζόηεξν πιηθό γίλεηαη θαη εμνπδεηεξώζηε ην ππόινηπν κε πίεζε λεξνύ. 
Αθαηάιιεια πιηθά πξέπεη λα απνξξίπηνληαη όπσο πξνβιέπεηαη παξαθάησ ζην ζεκείν 13. 

 
 6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα. 

 
Δλδερόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ απνηθνδόκεζε αλαγξάθνληαη ζηνπο ηνκείο 8 θαη 13. 

 

 
 ΣΜΗΜΑ 7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε. 

 
 7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό. 

 
Υεηξηζηείηε ην πξντόλ αθνύ ζπκβνπιεπηείηε όια ηα κέξε απηήο ηεο θάξηαο αζθαιείαο. Απνθύγεηε ηελ δηάρπζε ηνπ πξντόληνο ζην πεξηβάιινλ. Μελ 
ηξώηε, κελ πίλεηε θαη κελ θαπλίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο κεραλήο. 

 
 7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ. 

 
Γηαηεξήζηε ην πξντόλ ζε δνρεία πνπ θέξνπλ επθξηλείο εηηθέηεο. Γηαηεξήζηε ηα δνρεία καθξηά από ελδερνκέλσο αζύκβαηα πιηθά, επηβεβαηώλνληαο ηελ 
παξάγξαθν 10. 

 
 7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο. 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
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 ΣΜΗΜΑ 8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία. 

 
 8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ. 

 
Αλαθνξέο Καλνληζκνύο: 

 
 Διιάδα ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ. ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ 

ΠΡΧΣΟ Αξ. Φύιινπ 19 - 9 Φεβξνπαξίνπ 2012. 
 Κύπξνο Οη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Υεκηθνί Παξάγνληεο) Καλνληζκνί 

ηνπ 2001 (Κ.Γ.Π. 268/2001); (Κ.Γ.Π. 55/2004); (Κ.Γ.Π. 295/2007); Κ.Γ.Π. 
70/2012) 

 OEL EU Οδεγία 2009/161/EΈ; Οδεγία 2006/15/EK; Οδεγία 2004/37/EK; Οδεγία 
2000/39/EK. 

 TLV-ACGIH ACGIH 2012 
 
 ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ 

 Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ. 
 Σύηηoο Κpάηoο TWA/8h  STEL/15min    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV GR 2,5 1 7,6 3   
 OEL EU 2,5 1 7,6 3 ΓΔΡΜΑ  
 TLV-ACGIH  7,5 3 15 6   

 
Τπνκλεκα: 

 

 
(C) = CEILING   ;   ΔΙΠΝ = Δηζπλεύζηκν θιάζκα   ;   ΑΝΑΠ = Αλαπλεύζηκν θιάζκα   ;   ΘΧΡΑΚ = Θσξαθηθό θιάζκα. 

 
 8.2. Έιεγρνη έθζεζεο. 

 
Καζώο ε ρξήζε επαξθνύο ηερληθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο, βεβαησζείηε όηη ν ρώξνο 
εξγαζίαο αεξίδεηαη απνηειεζκαηηθά. 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΥΔΡΙΧΝ 
Πξνζηαηεύζηε ηα ρέξηα κε γάληηα εξγαζίαο θαηεγνξίαο I (αλαθ. Κνηλνηηθήο νδεγίαο 89/686/CEE θαη θαλνληζκνύ ΔΝ 374), από ιάηεμ, PVC ή άιια 
ηζνδύλακα πιηθά. Σα παξαθάησ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε όηαλ επηιέγεηε γάληηα εξγαζίαο: αληνρή, δηαπεξαηόηεηα. 
Σα γάληηα εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ αληνρή ηνπο πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. Σν όξην ησλ γαληηώλ εμαξηάηαη από ηε δηάξθεηα έθζεζή ηνπο. 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΡΜΑΣΟ 
Υξεζηκνπνηήζηε ξνύρα εξγαζίαο κε καθξύ καλίθη θαη θάιηζεο αζθαιείαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε θαηεγνξίαο Ι (αλαθ. Κνηλνηηθήο νδεγίαο 89/686/CEE 
θαη θαλνληζκνύ ΔΝ 344). Πιπζείηε κε λεξό θαη ζαπνύλη κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ηκαηηζκνύ. 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ 
ε πεξίπησζε πνπ μεπεξλάηαη ε νξηαθή ηηκή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νπζηώλ ηνπ παξαζθεπάζκαηνο, αλαθνξηθά κε ηελ εκεξήζηα έθζεζε ζην εξγαζηαθό 
πεξηβάιινλ ή ελόο ηνκέα πνπ θαζνξίζηεθε από ηελ ππεξεζία πξόιεςεο θαη εηαηξηθήο πξνζηαζίαο, ρξεζηκνπνηήζηε κηα κάζθα κε θίιηξν ηνπ ηύπνπ A ή 
ηύπνπ γεληθήο ρξήζεσο ηεο νπνίαο ε θιάζε (1, 2 ή 3) ζα πξέπεη λα επηιεγεί ζε ζρέζε κε ηελ νξηαθή ζπγθέληξσζε ρξήζεο (αλαθ. θαλνληζκόο EN 141). 
Η ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ, όπσο κάζθεο σο απηέο πνπ ππνδεηθλύνληαη παξαπάλσ είλαη αλαγθαία ελώπηνλ ηεο 
έιιεηςεο ηερληθώλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο έθζεζεο ηνπ εξγαδόκελνπ.  Η πξνζηαζία ε νπνία ρνξεγείηαη από ηηο κάζθεο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 
πεξηνξηζκέλε. 
ηελ πεξίπησζε όπνπ ε ελ ιόγσ νπζία είλαη άνζκε ή ην νζθξεηηθό όξην είλαη κεγαιύηεξν από ην ζρεηηθό όξην έθζεζεο, ζεσξείηαη επεηζόδην έθηαθηεο 
αλάγθεο, δειαδή όηαλ ηα επίπεδα έθζεζεο είλαη άγλσζηα ή ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ ζην πεξηβάιινλ είλαη κηθξόηεξε από ην 17% ηνπ όγθνπ, 
ρξεζηκνπνηήζηε έλαλ απηόκαην αλαπλεπζηήξα πεπηεζκέλνπ αέξα αλνηθηνύ θπθιώκαηνο (αλαθ. θαλνληζκνύ EN 137) ή έλαλ αλαπλεπζηήξα εηζαγσγήο 
εμσηεξηθνύ αέξα γηα ρξήζε κε εζσηεξηθή κάζθα, εκηκάζθα ή αλαπλεπζηηθό επηζηόκην (αλαθ. θαλνληζκνύ EN 138). 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΑΣΙΧΝ 
Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ πξνζηαηεπηηθώλ εξκεηηθώλ γπαιηώλ (αλαθ. θαλνληζκνύ EN 166). 

 
 ΣΜΗΜΑ 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο. 
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 9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο. 

 
 Φπζηθή θαηάζηαζε πγξό παρύξξεπζην 
 Υξώκα θόθθηλν 
 Οζκή ειαθξά 
 ξην νζκήο·. Με δηαζέζηκν. 
 pH. Με δηαζέζηκν. 
 εκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεσο. Με δηαζέζηκν. 
 Αξρηθό ζεκείν δέζεο. Με δηαζέζηκν. 
 Πεξηνρή δέζεσο. Με δηαζέζηκν. 
 εκείν αλάθιεμεο·. > 60 °C. 
 Σαρύηεηα εμάηκηζεο Με δηαζέζηκν. 
 Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην) Με δηαζέζηκν. 
 Υακειόηεξε αλαθιεμηκόηεηα. Με δηαζέζηκν. 
 Αλώηεξε αλαθιεμηκόηεηα. Με δηαζέζηκν. 
 Υακειόηεξε  όξηα εθξεθηηθόηεηαο. Με δηαζέζηκν. 
 Αλώηεξε  όξηα εθξεθηηθόηεηαο. Με δηαζέζηκν. 
 Πίεζε αηκώλ·. Με δηαζέζηκν. 
 Ππθλόηεηα αηκώλ· Με δηαζέζηκν. 
 ρεηηθή ππθλόηεηα. Με δηαζέζηκν. 
 Γηαιπηόηεηα Με δηαζέζηκν. 
 πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιε/λεξό Με δηαζέζηκν. 
 Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο. Με δηαζέζηκν. 
 Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο. Με δηαζέζηκν. 
 Ιμώδεο· 10800-13200 cps (20°C) 
 Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο· Με δηαζέζηκν. 
 Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Με δηαζέζηκν. 

 
 9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 
 ΣΜΗΜΑ 10. ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα. 

 
 10.1. Γξαζηηθόηεηα. 

 
Γελ ππάξρνπλ ηδαίηεξνη θίλδπλνη αληίδξαζεο κε άιιεο νπζίεο ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. 

 
 10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα. 

 
Σν πξνηόλ είλαη ζηαζεξό ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. 

 
 10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ. 

 
ε θαλνληθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο δελ πξνβιέπνληαη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο. 

 
ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ: κπνξεί λα αληηδξάζεη επηθίλδπλα κε: αθξπινληηξίιην, ρισξνεπνμεηπξνπάλην, ρισξνζεητθό νμύ, πδξνρισξηθό νμύ, ελώζεηο ζηδήξνπ-
ζείνπ, νμεηθό νμύ, νμεηθόο αλπδξίηεο, κεζηζπινμείδην, ζεητθό νμύ,ηζρπξά αλόξγαλα νμέα, νμεηθό βηλύιην, ληηξηθή θπηηαξίλε. 

 
 10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ. 

 
Κακία ηδηαίηεξε. Πξαγκαηνπνηήζη εηηο ζπλήζεηο πξνθπιιάμεηο έλαληη ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ. 

 
ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ: απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζηνλ αέξα θαη ζε πεγέο ζεξκόηεηαο. 

 
 10.5. Με ζπκβαηά πιηθά. 
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ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ: ζίδεξνο, ηζρπξά νμέα θαη ηζρπξά νμεηδσηηθά. 

 
 10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο. 

 
ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ: νμείδηα ηνπ αδώηνπ. 

 

 
 ΣΜΗΜΑ 11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
 11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο. 

 

 

 
(ethylenedi-oxy)dimethanol 
LD50 (Γεξκαηηθή).   > 2000 mg/kg rabbit 

 
mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 26172-55-4) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 2682-20-4) 
LD50 (Γεξκαηηθή).   660 mg/kg rabbit 
LC50 (Δηζπλνή).   2,36 mg/l/4h rat, aerosol 

 
 ΣΜΗΜΑ 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
 12.1. Σνμηθόηεηα. 

 
(ethylenedi-oxy)dimethanol 
LC50 (96h) - Φάξηα. 
   > 10 mg/l 
EC50 (48h) - Φύθηα / Τδξόβηα Φπηά. 
   > 10 mg/l 
EC50 (72h) - Οζηξαθόδεξκα. 
   > 1 mg/l 

 
mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 26172-55-4) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 2682-20-4) 
LC50 (96h) - Φάξηα. 
   0,19 mg/l oncorhynchus mykiss (rainbow trout) 
EC50 (48h) - Φύθηα / Τδξόβηα Φπηά. 
   0,16 mg/l daphnia magna 
EC50 (72h) - Οζηξαθόδεξκα. 
   0,027 mg/l scenedesmus capricornutum (fresh water algae) 

 
 12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο. 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 
 12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο. 

 

 
mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 26172-55-4) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 2682-20-4) 
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιεο/λεξνύ. 
   -0,486 mg/l 
 12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο. 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
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 12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ. 

 
Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην πξντόλ δελ εκπεξηέρεη νπζίεο PBT ή vPvB ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από 0,1%. 
 12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο. 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

 
 ΣΜΗΜΑ 13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε. 

 
 13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 
Δπαλαρξεζηκνπνηήζηε όηαλ είλαη δπλαηόλ. Τπόινηπα θαζαξνύ πξντόληνο πξέπεη λα ζεσξνύληαη κε επηθίλδπλα απόβιεηα. 
Η απόξξηςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εγθεθξηκέλν θνξέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 
Απνθύγεηε απνιύησο λα ξίπηεηε ην πξνηόλ ζην έδαθνο, ζε απνρεηεύζεηο ή ζε ξπάθηα. 
ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΤΚΔΤΑΙΑ 
Αθαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθηώληαη ή λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ην εζληθνύο θαλόλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 

 
 ΣΜΗΜΑ 14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά. 

 
Σν πξνηόλ δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ζε δεηήκαηα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ νδηθά (A.D.R.), 
ζηδεξνδξνκηθά (RID), ζαιάζζηα (IMDG code) θαη αεξνπνξηθά (IATA). 
 
 ΣΜΗΜΑ 15. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία. 

 
 15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα. 

 
 Καηεγνξία Seveso. Κακία. 

 
Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κ εην πξντόλ ή άιιεο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζύκθσλ ακ εην πλεκκέλν XVII ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1907/2006. 

 
Κακία. 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ Candidate List (AΡ. 59 REACH). 

 
Κακία. 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε εμνπζηνδόηεζε (πλεκκέλν XIV REACH). 

 
Κακία. 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο εμαγσγήο Γηαη. (CE) 689/2008: 

 
Κακία. 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ ύκβαζε ηνπ Ρόηεξληακ:  

 
Κακία. 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ ύκβαζε ηεο ηνθρόικεο:  
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Κακία. 

 
Τγηεηλνκηθνί έιεγρνη . 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

 
 15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο. 

 
Γελ αμηνινγήζεθε κηα αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθαιείαο γηα ην κείγκα θαη ηηο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη. 

 
 ΣΜΗΜΑ 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο. 
 H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  
 H312 Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα.  
 H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.  
 H314 Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο.  
 H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ.  

    
 Κείκελν ησλ θξάζεσλ θηλδύλνπ (R) πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 2-3 ηεο θάξηαο:   

    
 R20/21/22 ΔΠΙΒΛΑΒΈ ΣΑΝ ΔΙΠΝΈΔΣΑΙ, Δ ΔΠΑΦΉΜΔ ΣΟ ΓΈΡΜΑ ΚΑΙ Δ ΠΔΡΊΠΣΧΗ 

ΚΑΣΑΠΔΧ. 
 

 R34 ΠΡΟΚΑΛΔΊ ΔΓΚΑΌΜΑΣΑ.  

 
ΤΠΟΜΝΗΜΑ: 
- ADR: Δπξσπατθόο θαλνληζκόο γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 
- CAS NUMBER: Αξηζκόο ηνπ Chemical Abstract Service 
- CE50: πγθέληξσζε πνπ ρνξεγεί απνηέιεζκα ζην 50% ηνπ ππνθείκελνπ πιεζπζκνύ ζην test 
- CE NUMBER: Αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο ζε ESIS (Δπξσπατθό αξρείν ησλ ππαξρόλησλ νπζηώλ) 
- CLP: Καλνληζκόο CE 1272/2008 
- DNEL: Παξαγόκελν επίπεδν ρσξίο απνηέιεζκα 
- EmS: Γειηίν Έθηαθηεο αλάγθεο 
- GHS: Γεληθό ελαξκνληζκέλν ζύζηεκα γηα ηελ ηαμηλόκεζε θαη εηηθεηνπνίεζε ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ 
- IATA DGR: Καλνληζκόο γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ πξντόλησλ ηεο Γηεζλνύο έλσζεο ελαέξηαο κεηαθνξάο 
- IC50: πγθέληξσζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ ππνθείκελνπ ζην ηεζη πιεζπζκνύ 
- IMDG: Γηεζλήο ζαιάζζηνο θσδηθόο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ 
- IMO: International Maritime Organization[Γηεζλήο Θαιάζζηα Οξγάλσζε] 
- INDEX NUMBER: Αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο ηνπ πλεκκέλνπ VI ηνπ CLP 
- LC50: Θαλαηεθόξα ζπγθέληξσζε 50% 
- LD50: Θαλαηεθόξα δόζε 50% 
- OEL: Δπίπεδν ηεο έθζεζεο θηλεηηθόηεηαο 
- PBT: πλερήο, βηνζπζζσξεπηηθόο θαη ηνμηθόο ζύκθσλα κε ην REACH 
- PEC: Πξνβιεπόκελε πεξηβαιινληηθή ζπγθέληξσζε 
- PEL:  Πξνβιεπόκελν επίπεδν έθζεζεο 
- PNEC: Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο 
- REACH: Καλνληζκόο CE 1907/2006 
- RID: Καλνληζκόο γηα ηελ δηεζλή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζην ηξέλν 
- TLV: Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ 
- ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΟΡΙΟΤ TLV: πγθέληξσζε πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ εξγαζηαθή έθζεζε. 
- TWA STEL: ξην ζύληνκεο έθζεζεο 
- TWA: Μέζε νξηαθή έθζεζε 
- VOC: Πηεηηθή νξγαληθή έλσζε 
- vPvB: Δμαθνινπζεηηθό θαη βηνζπζζσξεπηηθό ζύκθσλα κε ην REACH. 

 

 
ΓΔΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 
1. Οδεγία 1999/45/ΔΚ θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 
2. Οδεγία 67/548/ΔΟΚ θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο 
3. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 1907/2006 (REACH) 
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4. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 1272/2008 (CLP) 
5. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 
6. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 453/2010 
7. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 286/2011 (II Atp. CLP) 
8. The merck index. Δθδ. 10 
9. Handling chemical safety  
10. Niosh - Registry of toxic effectv of chemical substances  
11. Inrs - Fiche toxicologique  
12. Patty - Industrial hygiene and toxicology  
13. N.i. Sax - Dangerous properties of industrial materials-7 kai., 1989 
14. Ιζηνζειίδα Web Agenzia ECHA 
εκείσζε γηα ην ρξήζηε: 
νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θαξηέια απηή βαζίδνληαη ζηηο γλώζεηο πνπ καο ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο. Ο 
ρξήζηεο πξέπεη λα βεβαησζεί γηα ηελ θαηαιιειόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζπζγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πξνηόληνο. 
Σν έγγξαθν απηό δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εγγύεζε θακηάο ηδηόηεηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπ πξνηόληνο. 
Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ πξνηόληνο δελ γίλεηαη ππό ηνλ άκεζν έιεγρό καο, ν ρξήζηεο ππνρξενύηαη λα εθαξκόδεη κε πξνζσπηθή ηνπ επζύλε ηνπο λόκνπο θαη 
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Απνπνηνύκαζηε θάζε επζύλεο γηα αλνξζόδνμεο ρξήζεηο. 
Υνξεγήζηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην αξκόδην πξνζσπηθό ρεηξηζκνύ ρεκηθώλ πξντόλησλ. 

 


