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Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο 
ύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ REACH - Καλνλίζκόο 2015/830 

 
 ΣΜΗΜΑ 1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 

 
 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο 
 Κσδηθόο: XSF002X0000  
 Δπσλπκία KRAFT WOOD CARE  

   

 
 1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 
 Πεξηγξαθή/ρξήζε πληεξεηηθό μύινπ 

 

 
 1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο 
 Δηαηξηθή κνξθή DRUCKFARBEN ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ  
 Γηεύζπλζε ΘΔΗ ΚΑΛΙΣΗΡΙ  
 Σνπνζεζία θαη θξάηνο 19300 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ (ΑΣΣΙΚΗ)  

  ΔΛΛΑΓΑ  

  Σει. +30 210 55 19 500  

  Fax +30 210 55 19 501  

 δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ αξκνδίνπ  
 πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ην δειηίν δεδνκέλσλ 
αζθαιείαο. 

psafety@druckfarben.gr  

   

 
 1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 
 Γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζε +30 210 77 93 777  

 
 ΣΜΗΜΑ 2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 

 
2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

 
Σν παξαζθεύαζκα έρεη ηαμηλόκεζε θηλδύλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (EK) 1272/2008 (CLP) (θαη επόκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο). Σν 
πξντόλ επηπιένλ αηηεί κηα θάξηα δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (EE) 2015/830. 
Δλδερόκελεο πξνζζεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη/ή ην πεξηβάιινλ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα 11 θαη 12 ηεο παξνύζαο 
θάξηαο. 

 
Σαμηλόκεζε θαη ππόδεημε θηλδύλνπ: 
 Δύθιεθην πγξό, kαηεγνξία 3 H226 Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα. 
 Κίλδπλνο από αλαξξόθεζε, kαηεγνξία 1 H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη 

δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
 Oθζαικηθή εξεζηζκόο, kαηεγνξία 2 H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από κία 
εθάπαμ έθζεζε, kαηεγνξία 3 

H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 

 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, νμένο θηλδύλνπ, 
kαηεγνξία 1 

H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 

 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξόληνπ θηλδύλνπ, 
kαηεγνξία 1 

H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε 
καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

    

 
2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο 
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Δηηθέηεο θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (CE) 1272/2008 (CLP) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο. 

 
 Δηθνλνγξάκκαηα 
θηλδύλνπ: 

 

     

   

 
 Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο: Κίλδπλνο 

 
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο: 

 
 H226 Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα. 
 H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
 H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
 H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 EUH066 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 
 EUH208 Πεξηέρεη: πξνπηθνλαδόιε, permethrin (ISO), 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, poly (ethyleneglycol) 

 dimethacrylate 
  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. 

 
Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ: 

 
 P301+P310 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: θαιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ / γηαηξό. 
 P370+P378 ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηήζηε CO2, αθξό ή ρεκηθή ζθόλε γηα λα θαηαζβήζεηε. 
 P501 Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε ζε θαηάιιειν ρώξν απνξξηκκάησλ ή αλαθύθισζεο ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / 

εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο. 
 P102 Μαθξηά από παηδηά. 
 P210 Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε. 
 P331 ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηό. 
 P101 Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα. 
 P264 Πιύλεηε ηα ρέξηα ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό. 
 P273 Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 
 P280 Να θνξάηε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα / ην πξόζσπν. 
 P303+P361+P353 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Βγάιηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ξνύρα. Ξεπιύλεηε ηελ 

επηδεξκίδα κε λεξό [ή ζην ληνπο]. 
 P391 Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζόηεηα. 
 P403+P235 Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Γηαηεξείηαη δξνζεξό. 
 P405 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 
   
 Πεξηέρεη: Τδξνγνλάλζξαθεο, C10-C13, n-αιθάληα, ηζναιθάληα, θπθιηθά, <2% αξσκαηηθά 

 
2.3. Άιινη θίλδπλνη 

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

 
 ΣΜΗΜΑ 3. ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

 
 3.2. Μείγκαηα 

 
Πεξηέρεη: 

 
 Αλαγλώξηζε  x = πγθ. % Καηεγνξηνπνίεζε 1272/2008 (CLP)  
Τδξνγνλάλζξαθεο, C10-C13, n-
αιθάληα, ηζναιθάληα, θπθιηθά,  
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<2% αξωκαηηθά 
 CAS   64742-48-9 75 ≤ x ≤ 90 

  
Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066, εκείσζε 
ηαμηλόκεζεο ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα VI ηνπ Καλνληζκνύ CLP (ΣΔ): P 

 

 CE   918-481-9 (ex 265-150-3)    
 INDEX   649-327-00-6    

     
 2-βνπηνμπαηζαλόιε    
 CAS   111-76-2 x ≤ 10 

  
Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, 
Δξεζ. Γέξκ. 2 H315 

 

 CE   203-905-0    
 INDEX   603-014-00-0 

 
   

Oxirane, 2-methyl-, 
polymer with oxirane, 
mono(2-ethylhexyl) 
ether    
 CAS   64366-70-7 x ≤ 3 

  
Acute Tox. 4 H332, Aquatic Chronic 3 H412  

 CE    
 INDEX   - 

 
   

 poly (ethyleneglycol) 
dimethacrylate    
 CAS   26142-30-3 x <1 

  
Skin Sens. 1 H317  

 CE   218-487-5    
 INDEX   - 

 
   

Βνπηπινθαξβακηδηθό  
3-ηωδν-2-πξνππλύιην 

   

 CAS   55406-53-6 0,75 

  
Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, STOT RE 1 H372, Eye Dam. 1 H318, 
Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 
M=1 

 

 CE   259-627-5    
 INDEX   616-212-00-7 

 
   

 permethrin (ISO)    
 CAS   52645-53-1 0,25  

  
Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 
H400 M=1000, Aquatic Chronic 1 H410 M=1000 

 

 CE   258-067-9    
 INDEX   613-058-00-2 

 
   

 Πξνπηθνλαδόιε     
 CAS   60207-90-1 0,24 

  
Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332,  Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 
H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 

 

 CE   262-104-4    
 INDEX   -    

 
Σν πιήξεο θείκελν ησλ ππνδείμεσλ θηλδύλνπ (H) αλαγξάθεηαη ζηνλ ηνκέα 16 ηεο θάξηαο. 

 
 ΣΜΗΜΑ 4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
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4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ 

 
ΜΑΣΗΑ: Βγάιηε ηνπο θαθνύο επαθήο. Ξεπιπζείηε άκεζα κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 30/60 ιεπηά, αλνίγνληαο θαιά ηα βιέθαξα. Εεηήζηε άκεζα ηελ 
ζπκβνπιή ελόο γηαηξνύ. 
ΓΔΡΜΑ: Βγάιηε από πάλσ ζαο ηα κνιπζκέλα ξνύρα. Κάληε ακέζσο έλα ληνπο. Εεηήζηε άκεζα ηελ ζπκβνπιή ελόο γηαηξνύ. 
ΚΑΣΑΠΟΖ: Γώζηε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή πνζόηεηα λεξνύ. Εεηήζηε άκεζα ηελ ζπκβνπιή ελόο γηαηξνύ. Μελ πξνθαιείηε εκεηό αλ δελ έρεηε ηελ 
έγθξηζε ηνπ γηαηξνύ. 
ΔΗΠΝΟΖ: Καιέζηε άκεζα έλα γηαηξό. Μεηαθηλήζηε ην άηνκν ζε αλνηθηό αέξα, καθξηά από ην ρώξν ηνπ αηπρήκαηνο. Αλ ε αλαπλνή ζηακαηήζεη, 
πξαγκαηνπνηήζηε ηερλεηή αλαπλνή. Λάβεηε θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο γηα ην δηαζώζηε. 

 
4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο 

 
Γελ είλαη γλσζηέο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπκπηώκαηα θαη επηπηώζεηο πνπ λα πξνθιήζεθαλ από ην πξντόλ. 

 
4.3. Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
 ΣΜΗΜΑ 5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 

 
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα 

 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ 
Σα κέζα θαηάζβεζεο είλαη: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξόο, ρεκηθή ζθόλε. Γηα ηηο απώιεηεο θαη ηηο δηαξξνέο ηνπ πξντόληνο πνπ δελ θάεθαλ, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί εθηόμεπζε λέθνπο λεξνύ γηα ηελ δηαζπνξά ησλ εύθιεθησλ αηκώλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αηόκσλ πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 
δηαξξνήο. 
 
ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε πίεζε λεξνύ. Σν λεξό δελ είλαη απνηειεζκαηηθό ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηώλ αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ςύμε δνρείσλ 
πνπ εθηείζνληαη ζε θιόγεο γηα ηελ απνθπγή έθξεμεο. 

 
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

 
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΦΧΣΗΑ 
Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ππεξπίεζε ζηα δνρεία πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηελ θσηηά κε θίλδπλν έθξεμεο. Μελ αλαπλέεηε πξντόληα από ηελ θαύζε. 

 
5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

 
ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
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. 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 
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. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

 
Κιείζηε ηε δηαξξνή αλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο. 
Φνξέζηε θαηάιιεια ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 8 ηεο θάξηαο 
δεδνκέλσλ αζθαιείαο ) ώζηε λα πξνβιεθζνύλ κνιύλζεηο ηνπ δέξκαηνο, ησλ καηηώλ θαη ηνπ αηνκηθνύ ηκαηηζκνύ. Απηέο νη ππνδείμεηο είλαη έγθπξεο είηε γηα 
ηνπο ππεύζπλνπο επεμεξγαζίαο είηε γηα ηηο παξεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
Γηώμηε καθξηά ηα άηνκα πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εμνπιηζκό πξνζηαζίαο από έθξεμε. 
Δμνπδεηεξώζηε ηηο πεγέο αλάθιεμεο (ηζηγάξα, θιόγεο, ζπηλζήξεο θιπ) ζηελ πεξηνρή πνπ ππάξρεη ε δηαξξνή. 
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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 

 
Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ αλαξξόθεζε ηνπ πξντόληνο ζε θαηάιιειν δνρείν. Αμηνινγήζηε ηελ ζπκβαηόηεηα ηνπ δνρείνπ πξνο ρξήζε κε ην πξντόλ, 
επηβεβαηώλνληαο ηελ παξάγξαθν 10. Αλαξξνθήζαηε ην ππόινηπν κε νπδέηεξν απνξξνθεηηθό πιηθό. 
Βεβαησζείηε όηη ε πεξηνρή κε ηε δηαξξνή αεξίδεηαη θαιά. 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 

 
Κξαηάηε ην καθξηά από ηε ζεξκόηεηα, ζπηλζήξεο θαη ειεύζεξεο θιόγεο, κελ θαπλίδεηε θαη κε ρξεζηκνπνηείηε ζπίξηα θαη αλαπηήξεο. Υσξίο θαηάιιειν 
αεξηζκό, νη αηκνί κπνξεί λα ζπζζσξεύνληαη ζηα ρακειά ζηξώκαηα ηνπ δαπέδνπ θαη λα αλαθιέγνληαη αθόκε θαη εμ απνζηάζεσο, αλ ππξνδνηεζνύλ, κε 
θίλδπλν επηζηξνθήο ηεο θιόγαο. Απνθύγεηε ηε ζπζζώξεπζε ειεθηξνζηαηηθώλ θνξηίσλ. Μελ ηξώηε, κελ πίλεηε θαη κελ θαπλίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο ηεο κεραλήο. Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξηλ από ηελ πξόζβαζε ζηηο δώλεο εζηίαζεο. Απνθύγεηε ηελ 
δηάρπζε ηνπ πξντόληνο ζην πεξηβάιινλ. 

 
7.2. πλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ θαηαζηάζεωλ 

 
Γηαηεξείηε κόλν ζην αξρηθό δνρείν. Γηαηεξείηε ζε δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν κέξνο, καθξηά από ηε ζεξκόηεηα, ζπηλζήξεο θαη ειεύζεξεο θιόγεο θαη 
άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Γηαηεξήζηε ηα δνρεία καθξηά από ελδερνκέλσο αζύκβαηα πιηθά, επηβεβαηώλνληαο ηελ παξάγξαθν 10. 

 
7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
 ΣΜΗΜΑ 8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 

 
 8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

 
Αλαθνξέο Καλνληζκνύο: 

 
 BGR България МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г (4 Септември 2018г) 
 GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018) 
 GRC Διιάδα ΔΦΖΜΔΡΗ 

Α ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ - ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. Φύιινπ 152 - 21 Απγνύζηνπ 2018 
 ITA Italia DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017 
 ROU România HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind 

stabilirea cerin 
elor minime de securitate  
i sănătate în muncă pentru asigurarea protec 
iei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen 
a agen 
ilor chimici 

 EU OEL EU Οδεγία (EΈ) 2019/1831; Οδεγία (EΈ) 2019/130; Οδεγία (EΈ) 2019/983; Οδεγία (EΈ) 2017/2398; Οδεγία 
(EΈ) 2017/164; Οδεγία 2009/161/EΈ; Οδεγία 2006/15/EK; Οδεγία 2004/37/EK; Οδεγία 2000/39/EK; 
Οδεγία 98/24/EK; Οδεγία 91/322/EEK. 

  TLV-ACGIH ACGIH 2020 

 
 Τδξνγνλάλζξαθεο, C9-C11, n-αιθάληα, ηζναιθάληα, θπθιηθά, <2% αξωκαηηθά 
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 Οξηαθή ηηκή θαηωθιίνπ 
 Σύηηoο Κpάηoο TWA/8h  STEL/15min  εκεηώζεηο / 

Παξαηεξήζεηο  

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV GRC 1200      

 Τγεία  
 Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL 
  Απνηειέζκαηα 

ζηνπο 
θαηαλαισηέο 

   Απνηειέζκαη
α ζηνπο 
εξγαδόκελνπο  

   

 Σξόπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη 
ζπζηεκ 

Υξόληνη ηνπηθνί Υξόληνη 
ζπζηεκ 

Έληνλνη 
ηνπηθνί 

Έληνλνη 
ζπζηεκ 

Υξόληνη 
ηνπηθνί 

Υξόληνη 
ζπζηεκ 

 ηνκαηηθό   VND 300 mg/kg/d     
 Δηζπλνή   VND 900 mg/m3 VND 1500 mg/m3   
 Δπηδεξκηθό   VND 300 mg/kg/d   VND 300 mg/kg/d 

 
 2-βνπηνμπαηζαλόιε 
 Οξηαθή ηηκή θαηωθιίνπ 
 Σύηηoο Κpάηoο TWA/8h  STEL/15min  εκεηώζεηο / 

Παξαηεξήζεηο  

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV BGR   98   20  246   50 ΓΔΡΜΑ  
 WEL GBR  123   25  246   50 ΓΔΡΜΑ  
 TLV GRC  120   25     
 VLEP ITA   98   20  246   50 ΓΔΡΜΑ  
 TLV ROU   98   20  246   50 ΓΔΡΜΑ  
 OEL EU   98   20  246   50 ΓΔΡΜΑ  
 TLV-ACGIH    97   20     

 
Τπνκλεκα: 

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

 
VND = αλαγλσξηδόκελνο θίλδπλνο αιιά κε δηαζεζηκόηεηα DNEL/PNEC   ;   NEA = θακία πξνβιεπόκελε έθζεζε   ;   NPI = θαλέλαο αλαγλσξηζκέλνο 
θίλδπλνο. 

 
 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. 
Γηα ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο δεηήζηε ελδερόκελα ηελ ζπκβνπιή ησλ πξνκεζεπηώλ ρεκηθώλ νπζηώλ. 
Σα ζπζηήκαηα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ ζήκαλζε CE πνπ πηζηνπνηεί ηελ ζπκκόξθσζε κε ηνπο ελ ιόγσ θαλνληζκνύο. 

 
Πξνβιέςαηε ηελ ρξήζε ληνπο έθηαθηεο αλάγθεο κε ιεθάλε πιύζεο πξνζώπνπ καηηώλ. 

 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΔΡΗΧΝ 
Πξνζηαηεύζηε ηα ρέξηα κε γάληηα εξγαζίαο θαηεγνξίαο III (αλαθ. θαλνληζκόο EN 374). 
Σα παξαθάησ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε όηαλ επηιέγεηε γάληηα εξγαζίαο: ζπκβαηόηεηα, ππνβάζκηζεο, ρξόλνο ζξαύζεο θαη δηείζδπζεο. 
ε πεξίπησζε παξαζθεπαζκάησλ ε αληίζηαζε γαληηώλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ αληνρή ηνπο πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. Σν όξην ησλ γαληηώλ 
εμαξηάηαη από ηε δηάξθεηα έθζεζή ηνπο. 

 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ 
Υξεζηκνπνηήζηε ξνύρα εξγαζίαο κε καθξύ καλίθη θαη θάιηζεο αζθαιείαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε θαηεγνξίαο I (αλαθ. Κνηλνηηθήο νδεγίαο 2016/425 θαη 
θαλνληζκνύ EN ISO 20344). Πιπζείηε κε λεξό θαη ζαπνύλη κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ηκαηηζκνύ. 
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Δμεηάζηε ηελ δπλαηόηεηα παξνρήο αληηζηαηηθώλ ελδπκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο παξνπζηάδεη θίλδπλν έθξεμεο. 

 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΣΗΧΝ 
Πξνηείλεηαη ε ρξήζε εξκεηηθά πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ (αλαθ. θαλνληζκόο EN 166). 

 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ 
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ηηκήο θαησθιίνπ (πρ. TLV-TWA) ηεο νπζίαο ή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νπζηώλ ηνπ πξντόληνο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε κηαο 
κάζθαο κε θίιηξν ηύπνπ A ηνπ νπνίνπ ε θιάζε (1, 2 ή 3) ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλε ζε ζρέζε κε ηελ νξηαθή ζπγθέληξσζε ρξήζεο. (αλαθ. 
θαλνληζκόο EN 14387). ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη αέξηα ή αηκνί δηαθνξεηηθήο θύζεο θαη/ή αέξηα κε ζσκαηίδηα (αεξνιύκαηα, θαπλνί, λέθε, θιπ.) 
ζα πξέπεη λα πξνβιεζνύλ θίιηξα ζπλδπαζκέλνπ ηύπνπ. 
Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ είλαη αλαγθαία ζε πεξίπησζε πνπ ηα πηνζεηνύκελα ηερληθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δελ 
επαξθνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο έθζεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηηο αλαθνξηθέο ηηκέο θαησθιίνπ. Ζ πξνζηαζία ε νπνία ρνξεγείηαη από ηηο κάζθεο είλαη ζε 
θάζε πεξίπησζε πεξηνξηζκέλε. 
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ελ ιόγσ νπζία είλαη άνζκε ή ην νζθξεηηθό όξην είλαη κεγαιύηεξν από ην ζρεηηθό TLV-TWA θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο, θνξέζηε κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πεπηεζκέλνπ αέξα (αλαθ. θαλνληζκνύ EN 137) ή κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή εμσηεξηθνύ αεξηζκνύ (αλαθ. 
θαλνληζκνύ EN 138). Γηα ηελ ζσζηή επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ, αλαηξέμηε ζηνλ θαλνληζκό EN 529. 

 
ΈΛΔΓΥΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΉ ΈΚΘΔΖ 
Οη εθπνκπέο ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπώλ αεξηζκνύ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ζθνπό ηελ ηήξεζε ησλ 
θαλνληζκώλ επί ησλ ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
Σα ππνιείκκαηα πξντόληνο δελ ζα πξέπεη λα απνβάιινληαη ρσξίο έιεγρν ζηα λεξά εθθέλσζεο ή ζηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο. 

 
 ΣΜΗΜΑ 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

 
 9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

 
 Φπζηθή θαηάζηαζε πγξό  
 Υξώκα άρξσκν  
 Οζκή ραξαθηεξηζηηθό  
 ξην νζκήο· Με δηαζέζηκν  
 pH 7  
 εκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεσο Με δηαζέζηκν  
 Αξρηθό ζεκείν δέζεο Με δηαζέζηκν  
 Πεξηνρή δέζεσο Με δηαζέζηκν  
 εκείν αλάθιεμεο· 57.5 °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 1,8 g/cm3  
 Γηαιπηόηεηα Με δηαζέζηκν  
 πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιε/λεξό Με δηαζέζηκν  
 Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο 148 °C  
 Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο Με δηαζέζηκν  
 Ημώδεο· 1,5 mPa·s  
 Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο· Με δηαζέζηκν  
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 Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο δελ ηζρύεη  

 
 9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 
 Οιηθά ζηεξεά (250°C / 482°F) 4,19 %  
 VOC (Οδεγία 2010/75/CE) : 94,75 %    -    7.580,00    g/l  

 
 ΣΜΗΜΑ 10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηηθόηεηα 

 
10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα 

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

 
2-βνπηνμπαηζαλόιε 
Απνζπληίζεηαη ππό ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκόηεηαο. 

 
10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα 

 
Σν πξνηόλ είλαη ζηαζεξό ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. 

 
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ 

 
Οη αηκνί κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθξεθηηθά κείγκαηα κε ηνλ αέξα. 

 
2-βνπηνμπαηζαλόιε 
Μπνξεί λα αληηδξάζεη επηθίλδπλα κε: αινπκίλην,νμεηδσηηθά κέζα.Γεκηνπξγεί ππεξνμείδηα κε: αέξαο. 

 
10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 

 
Απνθύγεηε ηελ ππεξζέξκαλζε. Απνθύγεηε ηε ζπζζώξεπζε ειεθηξνζηαηηθώλ θνξηίσλ. Απνθύγεηε νπνηαδήπνηε πεγή έλαπζεο. 

 
2-βνπηνμπαηζαλόιε 
Να απνθεύγεηαη ε έθζεζε ζε: πεγέο ζεξκόηεηαο,ειεύζεξεο θιόγεο. 

 
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο 

 
Με ζεξκηθή απνζύλζεζε ή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα ειεπζεξσζνύλ αηκνί δπλεηηθά βιαβεξνί ζηελ πγεία. 

 
2-βνπηνμπαηζαλόιε 
Μπνξεί λα ζρεκαηίζεη: πδξνγόλν. 

 
 ΣΜΗΜΑ 11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 
11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

 
Μεηαβνιηζκόο, θηλεηηθή, κεραληζκόο δξάζεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο 
 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 
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Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο νδνύο έθζεζεο 
 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 
 
Καζπζηεξεκέλεο θαη άκεζεο επηπηώζεηο θαζώο θαη ρξόληεο επηπηώζεηο από βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα έθζεζε 
 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 
 
Γηαδξαζηηθέο επηπηώζεηο 
 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 
 
ΟΞΔΊΑ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ 
 
ATE (Δηζπλνή) ηνπ κείγκαηνο: 
> 20 mg/l 
ATE (ηνκαηηθή) ηνπ κείγκαηνο: 
>2000 mg/kg 
ATE (Γεξκαηηθή) ηνπ κείγκαηνο: 
>2000 mg/kg 

 

 
Βνπηπινθαξβακηδηθό 3-ηωδν-2-πξνππλύιην 
LD50 (ηνκαηηθή) 500 mg/kg Rat 

 
LD50 (Γεξκαηηθή) > 2000 mg/kg Rat 

 

 
Τδξνγνλάλζξαθεο, C9-C11, n-αιθάληα, ηζναιθάληα, θπθιηθά, <2% αξωκαηηθά 

 
LD50 (ηνκαηηθή) > 5000 mg/kg Rat 

 
LD50 (Γεξκαηηθή) > 5000 mg/kg Rabbit 

 
LC50 (Δηζπλνή) > 20 mg/l/4h Rat 

 

 
2-βνπηνμπαηζαλόιε 
LD50 (ηνκαηηθή) 615 mg/kg Rat 

 
LD50 (Γεξκαηηθή) 405 mg/kg Rabbit 

 
LC50 (Δηζπλνή) 2,2 mg/l/4h Rat 

 

 
ΓΗΆΒΡΧΖ ΚΑΗ ΔΡΔΘΗΜ ΣΟΤ ΓΈΡΜΑΣΟ 
 
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 
 
ΟΒΑΡΉ ΕΖΜΊΑ / ΔΡΔΘΗΜ ΣΧΝ ΜΑΣΗΝ 
 
Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό 
 
ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΊΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΌ Ή ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΊΖΖ ΣΟΤ ΓΈΡΜΑΣΟ 
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Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Πεξηέρεη: Πξνπηθνλαδόιε, permethrin (ISO), Βνπηπινθαξβακηδηθό  

3-ησδν-2-πξνππλύιην, poly (ethyleneglycol) dimethacrylate 
 
ΜΔΣΑΛΛΑΞΗΓΈΝΔΖ ΒΛΑΣΗΚΝ ΚΤΣΣΆΡΧΝ 
 
Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδύλνπ 
 
ΚΑΡΚΗΝΟΓΈΝΔΖ 
 
Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδύλνπ 
 
ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΉ 
 
Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδύλνπ 
 
ΔΗΓΗΚΉ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ ΣΑ ΡΓΑΝΑ-ΣΥΟΤ (STOT) - ΔΦΆΠΑΞ ΈΚΘΔΖ 
 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε 
 
ΔΗΓΗΚΉ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ ΣΑ ΡΓΑΝΑ-ΣΥΟΤ (STOT) - ΔΠΑΝΔΗΛΖΜΜΈΝΖ ΈΚΘΔΖ 
 
Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδύλνπ 
 
ΚΊΝΓΤΝΟ ΑΠ ΑΝΑΡΡΦΖΖ 
 
Σνμηθό από αλαξξόθεζε 
 
 ΣΜΗΜΑ 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 
Σν πξνηόλ κπνξεί λα ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ θαη παξνπζηάδεη πςειή ηνμηθόηεηα γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο θαη λα πξνθαιέζεη ζε 
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αξλεηηθώλ θαηλνκέλσλ γηα ην πδξόβην πεξηβάιινλ. 
 
 
12.1. Σνμηθόηεηα 

 
 Βνπηπινθαξβακηδηθό  
3-ηωδν-2-πξνππλύιην 

  

 LC50 - Φάξηα  0,067 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα) 

 EC50 - Οζηξαθόδεξκα  0,0396 mg/l/48h Daphnia magna 

 EC50 - Φύθηα / Τδξόβηα Φπηά  0,022 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus 

 
Τδξνγνλάλζξαθεο, C9-C11, n-αιθάληα, 
ηζναιθάληα, θπθιηθά, <2% αξωκαηηθά 

  

 LC50 - Φάξηα  > 100 mg/l/96h Fish / Aquatic Invertebrates / Algae / Microorganisms 

 EC50 - Οζηξαθόδεξκα  > 100 mg/l/48h 

 EC50 - Φύθηα / Τδξόβηα Φπηά  > 100 mg/l/72h 

 Υξόλην NOEC Φαξηώλ  > 0,1 mg/l 

 Υξόλην NOEC Οζηξαθόδεξκσλ  > 0,1 mg/l 

 
 permethrin (ISO)   
 LC50 - Φάξηα  0,001 mg/l/96h Oncorhynchus clarkii stomias 
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 EC50 - Οζηξαθόδεξκα  0,0003 mg/l/48h Daphnia magna 

 EC50 - Φύθηα / Τδξόβηα Φπηά  1,6 mg/l/72h Anabaena inaequalis 

 
12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 

 
 Βνπηπινθαξβακηδηθό  
3-ηωδν-2-πξνππλύιην 

  

   ΟΥΗ ηαρέσο δηαζπάζηκν 

 
Τδξνγνλάλζξαθεο, C9-C11, n-αιθάληα, 
ηζναιθάληα, θπθιηθά, <2% αξωκαηηθά 

  

   Σαρεία δηαζπαζηκόηεηα 

 
 2-βνπηνμπαηζαλόιε   
 Γηαιπηόηεηα ζην λεξό  1000 - 10000 mg/l 

   Σαρεία δηαζπαζηκόηεηα 
 
 
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

 
 2-βνπηνμπαηζαλόιε   
 πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιεο/λεξνύ 

 
 0,81  

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

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

 
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

 
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
 ΣΜΗΜΑ 13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

 
13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ 

 
Δπαλαρξεζηκνπνηήζηε όηαλ είλαη δπλαηόλ. Τπόινηπα πξντόληνο πξέπεη λα ζεσξνύληαη επηθίλδπλα απόβιεηα. Σν επίπεδν θηλδύλνπ ησλ απνβιήησλ ηνπ 
πξντόληνο ζα εθηηκάηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 
Ζ απόξξηςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εγθεθξηκέλν θνξέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 
Ζ κεηαθνξά απνβιήησλ κπνξεί λα εκπίπηεη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ADR. 
 
ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 
Αθαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθηώληαη ή λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ην εζληθνύο θαλόλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 
 ΣΜΗΜΑ 14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

 
14.1. Αξηζκόο ΟΗΔ 

 
 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

1993      
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14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 

 
 ADR / RID: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.      
 IMDG: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.      
 IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.      

 
14.3. Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

 
 ADR / RID: Καηεγνξία: 3 Δηηθέηα: 3 

 

   

 IMDG: Καηεγνξία: 3 Δηηθέηα: 3 

 

   

 IATA: Καηεγνξία: 3 Δηηθέηα: 3 

 

   

 
14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο 

 
 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

III      

 
14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

 
 ADR / RID: Environmentally 

Hazardous 
 

 

   

 IMDG: Marine Pollutant  

 

   

 IATA: NO      
Γηα αεξνκεηαθνξά, ε ζήκαλζε πεξηβαιινληηθνύ θηλδύλνπ είλαη αλαγθαζηηθή κόλν γηα ηνπο Κ. ONU 3077 θαη 3082. 

 
14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 

 
 ADR / RID:  HIN - Kemler: 30  Limited 

Quantities: 5 
L 

 Κσδηθόο 
πεξηνξηζκνύ 
ζηε ζήξαγγα: 
(D/E) 

   Δηδηθή δηάηαμε: -     
 IMDG:  EMS: F-E, S-E  Limited 

Quantities: 5 
L 

  

 IATA:  Cargo:  Μέγηζηε 
πνζόηεηα: 
220 L 

 Οδεγίεο 
ζπζθεπαζίαο: 
366 

   Pass.:  Μέγηζηε 
πνζόηεηα: 60 
L 

 Οδεγίεο 
ζπζθεπαζίαο: 
355 

   Δηδηθέο νδεγίεο:  A3   

 
14.7. Υύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνλ θώδηθα IBC 

 
Με ζρεηηθή πιεξνθνξία 

 
 ΣΜΗΜΑ 15. ηνηρεία λνκνζεηηθνύ ραξαθηήξα 
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 15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα 

 
Καηεγνξία Seveso - Οδεγία 2012/18/ΔΚ: P5c-E1 

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

 
Πξντόλ  
 εκείν 3 - 40  

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

 
Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην πξντόλ δελ εκπεξηέρεη νπζίεο SVHC ζε πνζνζηό  
 από 0,1%. 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε εμνπζηνδόηεζε (πλεκκέλν XIV REACH) 

 
Κακία 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο εμαγσγήο Γηαη. (CE) 649/2012: 

 
PERMETRINE 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ ύκβαζε ηνπ Ρόηεξληακ:  

 
Κακία 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ ύκβαζε ηεο ηνθρόικεο:  

 
Κακία 

 
Τγηεηλνκηθνί έιεγρνη  

 
Οη εξγαδόκελνη πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε απηόλ ηνλ ρεκηθό παξάγνληα, δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ππό πγεηνλνκηθή επηηήξεζε κε ηνλ όξν όηη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ απνδεηθλύνπλ όηη ππάξρεη κόλν κέηξηνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη όηη 
ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ νδεγία 98/24/CE. 

 
 15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

 
Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ην κείγκα / γηα ηηο νπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 3. 

 
 ΣΜΗΜΑ 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 
Κείκελν ππνδείμεσλ θηλδύλνπ (Ζ) πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 2-3 ηεο θάξηαο: 

 
 Flam. Liq. 3 Δύθιεθην πγξό, kαηεγνξία 3  
 Acute Tox. 3 Ομένο θηλδύλνπ, kαηεγνξία 3  
 Acute Tox. 4 Ομένο θηλδύλνπ, kαηεγνξία 4  
 STOT RE 1 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από επαλεηιεκκέλε έθζεζε, kαηεγνξία 

1 
 

 Asp. Tox. 1 Κίλδπλνο από αλαξξόθεζε, kαηεγνξία 1  
 Eye Dam. 1 νβαξή νθζαικηθή βιάβε, kαηεγνξία 1  
 Eye Irrit. 2 Oθζαικηθή εξεζηζκόο, kαηεγνξία 2  
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 Δξεζ. Γέξκ. 2 Eξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 2  
 Skin Sens. 1 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 1  
 STOT SE 3 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από κία εθάπαμ έθζεζε, kαηεγνξία 3  
 Aquatic Acute 1 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, νμένο θηλδύλνπ, kαηεγνξία 1  
 Aquatic Chronic 1 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξόληνπ θηλδύλνπ, kαηεγνξία 1  
 Aquatic Chronic 3 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξόληνπ θηλδύλνπ, kαηεγνξία 3  
 H226 Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα.  
 H331 Σνμηθό ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.  
 H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  
 H312 Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα.  
 H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.  
 H372 Πξνθαιεί βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε.  
 H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο 

αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
 

 H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.  
 H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.  
 H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.  
 H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε.  
 H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.  
 H400 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.  
 H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.  
 H412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.  
 EUH066 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν.  

 
ΤΠΟΜΝΖΜΑ: 
- 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 ΟΡΗΟΤ 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 
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). 
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ΓΔΝΗΚH BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 
1. Καλνλίζκόο (EK) 1907/2006 (REACH) 
2. Καλνλίζκόο (EK) 1272/2008 (CLP) 
3. Καλνλίζκόο (EE) 790/2009 (I Atp. CLP) 
4. Καλνλίζκόο (EE) 2015/830 
5. Καλνλίζκόο (EE) 286/2011 (II Atp. CLP) 
6. Καλνλίζκόο (EE) 618/2011 (III Atp. CLP) 
7. Καλνλίζκόο (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP) 
8. Καλνλίζκόο (EE) 944/2013 (V Atp. CLP) 
9. Καλνλίζκόο (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP) 
10. Καλνλίζκόο (EE) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 
11. Καλνλίζκόο (EE) 2016/918 (VIII Atp. CLP) 
12. Καλνλίζκόο (EE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Καλνλίζκόο (EE) 2017/776 (X Atp. CLP) 
14. Καλνλίζκόο (EE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 
15. Καλνλίζκόο (EE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 
16. Καλνλίζκόο (EE) 2019/521 (XII Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Ηζηνζειίδα Web IFA GESTIS 
- Ηζηνζειίδα Web Agenzia ECHA 
- Βάζε δεδνκέλσλ κε πξόηππα δειηίσλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο (SDS) γηα ρεκηθέο νπζίεο - Τπνπξγείν Τγείαο θαη ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Ηηαιία 
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. 
ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 
Πξντόληα θπζηθνρεκηθνύ: Ζ ηαμηλόκεζε πξντόληνο πξνθύπηεη από θξηηήξηα πνπ θαζηεξώζεθαλ από ηνλ Καλνληζκό CLP, Παξάξηεκα I, Μέξνο 2. Οη 
κέζνδνη αμηνιόγεζεο ησλ ρεκηθνθπζηθώλ ηδηνηήησλ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 9. 
Δπηθίλδπλα γηα ηελ πγεία: Ζ ηαμηλόκεζε πξντόληνο βαζίδεηαη ζε κεζόδνπο ππνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα I ηνπ CLP, Μέξνο 3, εθηόο θαη αλ 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Δλόηεηα 11. 
Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη: Ζ ηαμηλόκεζε πξντόληνο βαζίδεηαη ζε κεζόδνπο ππνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα I ηνπ CLP, Μέξνο 4, εθηόο θαη αλ 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Δλόηεηα 12. 

 
Μεηαηξνπέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε αλαζεώξεζε: 
Δπηθέξζεθαλ κεηαηξνπέο ζηηο αθόινπζεο ελόηεηεο: 
01 / 03 / 14. 


