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Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
ΣΜΗΜΑ 1. ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο
1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο
Κσδηθφο:
Δπσλπκία

CK281040090,CK281040010,CK281040011,CK281040030,CK281040042,CK281040050,
CK281040060,CK281040080
KRAFT MASTER BASICS (10-Yellow,11-Brick Red, 30-Red,42-ocher, 50-Blue, 60- Green,
80-Brown, 90-Black)

1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο
Πεξηγξαθή/ρξήζε
Βαζηθό ρξώκα πςειήο πνηόηεηαο

1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο
DRUCKFARBEN HELLAS SA
Δηαηξηθή κνξθή
ΘΔΗ ΚΑΛΙΣΗΡΙ
Γηεχζπλζε
19300 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ (ΑΣΣΙΚΗ)
Σνπνζεζία θαη θξάηνο
ΔΛΛΑΓΑ
Σει. +30 210 55 19 500
Fax +30 210 55 19 501
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ αξκνδίνπ
πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην δειηίν δεδνκέλσλ
αζθαιείαο.

1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο
Γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζε

psafety@druckfarben.gr

+30 210 77 93 777

ΣΜΗΜΑ 2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο.
2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο.
Σν πξντφλ δελ έρεη ηαμηλφκεζε θηλδχλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (CE) 1272/2008 (CLP) (θαη επφκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο).
Σαμηλφκεζε θαη ππφδεημε θηλδχλνπ:
2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο.
Δηηθέηεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (CE) 1272/2008 (CLP) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο.
Δηθνλνγξάκκαηα
θηλδχλνπ:
Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο:

--

--

Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο:
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν.
Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη εθφζνλ δεηεζεί.
Πεξηέρεη:
Biocide:(3:1)5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3one, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
EUH066
EUH210
EUH208

DRUCKFARBEN HELLAS SA

Αλαζεψξεζε αξ. 9

Ζκεξνκ. Αλαζ. 25/07/2017

KRAFT MASTER BASICS

Σππψζεθε ζηηο 25/07/2017
ειίδα αξ. 2/13

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε.
Γειψζεηο πξνθπιάμεσλ:
P101
P102
P312
P501

Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντφληνο ή ηελ εηηθέηα.
Μαθξηά απφ παηδηά.
Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλαλ γηαηξφ εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία.
Απνξξίςηε ην πεξηερφκελν θαη ην δνρείν ζε θαηάιιειν ρψξν απνξξηκκάησλ ή αλαθχθισζεο ζχκθσλα κε ηνπο
ηνπηθνχο/εζληθνχο/δηεζλείο θαλνληζκνχο.

2.3. Άιινη θίλδπλνη.
Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην πξντφλ δελ εκπεξηέρεη νπζίεο PBT ή vPvB ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 0,1%.

ΣΜΗΜΑ 3. ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά.
3.1. Οπζίεο.
Με ζρεηηθή πιεξνθνξία.
3.2. Μείγκαηα.
Πεξηέρεη:
Αλαγλώξηζε .
hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics
CAS. 64742-48-9

πγθ. %.

Καηεγνξηνπνίεζε
1272/2008 (CLP).

1-5

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox.
1 H304, STOT SE 3 H336,
EUH066, εκείσζε P

0 - 0,05

Acute Tox. 4 H302, Eye Dam.
1 H318, Skin Irrit. 2 H315,
Skin Sens. 1 H317, Aquatic
Acute 1 H400 M=1

0 - 0,5

Acute Tox. 4 H302, STOT RE
2 H373

CE. 919-857-5
INDEX. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
CAS. 2634-33-5

CE. 220-120-9
INDEX. 613-088-00-6
ΑΙΘΤΛΔΝΙΚΗ ΓΛΤΚΟΛΗ
CAS. 107-21-1
CE. 203-473-3
INDEX. 603-027-00-1
Αξ. Δγγξ. 01-2119456816-28
Biocide:(3:1)5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3one
CAS. 55965-84-9

0 - 0,0015

Acute Tox. 3 H301, Acute
Tox. 3 H311, Acute Tox. 3
H331, Skin Corr. 1B H314,
Skin Sens. 1 H317, Aquatic
Acute 1 H400 M=10, Aquatic
Chronic 1 H410
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CE. :
611-341-5
INDEX. 613-167-00-5
εκείσζε: Απνθιεηζκφο αλψηεξεο ηηκήο πεδίνπ .
Σν πιήξεο θείκελν ησλ ππνδείμεσλ θηλδχλνπ (H) αλαγξάθεηαη ζηνλ ηνκέα 16 ηεο θάξηαο.

ΣΜΗΜΑ 4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ.

4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ.
ΜΑΣΗΑ: Βγάιηε ηνπο θαθνχο επαθήο. Ξεπιπζείηε άκεζα κε άθζνλν λεξφ γηα ηνπιάρηζηνλ 30/60 ιεπηά, αλνίγνληαο θαιά ηα βιέθαξα. Εεηήζηε άκεζα ηελ
ζπκβνπιή ελφο γηαηξνχ.
ΓΔΡΜΑ: Βγάιηε απφ πάλσ ζαο ηα κνιπζκέλα ξνχρα. Κάληε ακέζσο έλα ληνπο. Εεηήζηε άκεζα ηελ ζπκβνπιή ελφο γηαηξνχ.
ΚΑΣΑΠΟΖ: Γψζηε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πνζφηεηα λεξνχ. Εεηήζηε άκεζα ηελ ζπκβνπιή ελφο γηαηξνχ. Μελ πξνθαιείηε εκεηφ αλ δελ έρεηε ηελ
έγθξηζε ηνπ γηαηξνχ.
ΔΗΠΝΟΖ: Καιέζηε άκεζα έλα γηαηξφ. Μεηαθηλήζηε ην άηνκν ζε αλνηθηφ αέξα, καθξηά απφ ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο. Αλ ε αλαπλνή ζηακαηήζεη,
πξαγκαηνπνηήζηε ηερλεηή αλαπλνή. Λάβεηε θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο γηα ην δηαζψζηε.

4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο.
Γηα ζπκπηψκαηα θαη απνηειέζκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο εκπεξηερφκελεο νπζίεο, δείηε ην θεθ. 11.

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.
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ
Σα κέζα θαηάζβεζεο είλαη: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξφο, ρεκηθή ζθφλε. Γηα ηηο απψιεηεο θαη ηηο δηαξξνέο ηνπ πξντφληνο πνπ δελ θάεθαλ, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί εθηφμεπζε λέθνπο λεξνχ γηα ηελ δηαζπνξά ησλ εχθιεθησλ αηκψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
δηαξξνήο.
ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ
Μελ ρξεζηκνπνηείηε πίεζε λεξνχ. Σν λεξφ δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ςχμε δνρείσλ
πνπ εθηείζνληαη ζε θιφγεο 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 πξντφληα απφ ηελ θαχζε.

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο.
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Υξεζηκνπνηείζηε πίεζε λεξνχ γηα λα ςχμεηε ηα δνρεία θαη λα εκπνδίζεηε ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ δεκηνπξγία νπζηψλ πηζαλφλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία.
Φνξάηε πάληα πιήξε αληηππξηθφ εμνπιηζκφ. πιιέμηε ην λεξφ ηεο ππξφζβεζεο γηα λα κε ρπζεί ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. Απνξξίςηε ην κνιπζκέλν
λεξφ απφ ηελ ππξφζβεζε θαη ηα ππνιείκκαηα απφ ηε θσηηά ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Καλνληθφο ηκαηηζκφο γηα ηελ ππξφζβεζε, φπσο κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πεπηεζκέλνπ αέξα αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (EN 137), ππξαζθαιήο ζηνιή
(EN469), ππξαζθαιή γάληηα (EN 659) θαη κπφηεο γηα Ππξνζβέζηεο (HO A29 ή A30).

ΣΜΗΜΑ 6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο.

6.1. Πξνζσπηθέο 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 ) ψζηε λα πξνβιεθζνχλ κνιχλζεηο ηνπ δέξκαηνο, ησλ καηηψλ θαη ηνπ αηνκηθνχ ηκαηηζκνχ. Απηέο νη ππνδείμεηο είλαη έγθπξεο είηε γηα
ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο είηε γηα ηηο παξεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο.
Σν πξντφλ λα κελ ρχλεηαη ζηνπο ππνλφκνπο, ζε επίγεηα θαη ππφγεηα χδαηα.

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό.
Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ αλαξξφθεζε ηνπ πξντφληνο ζε θαηάιιειν δνρείν. Αμηνινγήζηε ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ δνρείνπ πξνο ρξήζε κε ην πξντφλ,
επηβεβαηψλνληαο ηελ παξάγξαθν 10. Αλαξξνθήζαηε ην ππφινηπν κε νπδέηεξν απνξξνθεηηθφ πιηθφ.
Βεβαησζείηε φηη ε πεξηνρή κε ηε δηαξξνή αεξίδεηαη θαιά. Δπηβεβαηψζηε ελδερφκελε αζπκβαηφηεηα ηνπ πιηθνχ ησλ δνρείσλ ζην ρσξίν 7. Αθαηάιιεια
πιηθά πξέπεη λα απνξξίπηνληαη φπσο πξνβιέπεηαη παξαθάησ ζην ζεκείν 13.

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα.
Δλδερφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ απνηθνδφκεζε αλαγξάθνληαη ζηνπο ηνκείο 8 θαη 13.

ΣΜΗΜΑ 7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε.

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό.
Κξαηάηε ην καθξηά απφ ηε ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο θαη ειεχζεξεο θιφγεο, κελ θαπλίδεηε θαη κε ρξεζηκνπνηείηε ζπίξηα θαη αλαπηήξεο. Υσξίο θαηάιιειν
αεξηζκφ, νη αηκνί κπνξεί λα ζπζζσξεχνληαη ζηα ρακειά ζηξψκαηα ηνπ δαπέδνπ θαη λα αλαθιέγνληαη αθφκε θαη εμ απνζηάζεσο, αλ ππξνδνηεζνχλ, κε
θίλδπλν επηζηξνθήο ηεο θιφγαο. Απνθχγεηε ηε ζπζζψξεπζε ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίσλ. Μελ ηξψηε, κελ πίλεηε θαη κελ θαπλίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο ηεο κεραλήο. Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ελδχκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξηλ απφ ηελ πξφζβαζε ζηηο δψλεο εζηίαζεο. Απνθχγεηε ηελ
δηάρπζε ηνπ πξντφληνο ζην πεξηβάιινλ.

7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ.
Γηαηεξείηε κφλν ζην αξρηθφ δνρείν. Γηαηεξείηε καθξηά απφ ηε ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο θαη ειεχζεξεο θιφγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Γηαηεξήζηε ηα
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δνρεία καθξηά απφ ελδερνκέλσο αζχκβαηα πιηθά, επηβεβαηψλνληαο 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 Καλνληζκνχο:

BGR

България

GBR
GRC

United Kingdom
Διιάδα

EU

OEL EU
TLV-ACGIH

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30
декември 2003 г
EH40/2005 Workplace exposure limits
ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ -ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. Φχιινπ 19 - 9
Φεβξνπαξίνπ 2012
Οδεγία 2009/161/EΈ; Οδεγία 2006/15/EK; Οδεγία 2004/37/EK; Οδεγία
2000/39/EK.
ACGIH 2014

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ.
Σχηηoο

Κpάηoο

TWA/8h
mg/m3

TLV

GRC

STEL/15min
ppm

mg/m3

ppm

1200

Τγεία
Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL

Σξφπνο Έθζεζεο

Απνηειέζκαηα
ζηνπο
θαηαλαισηέο.
Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη
ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

ηνκαηηθφ.

VND

Υξφληνη
ζπζηεκ
300 mg/kg/d

Δηζπλνή.

VND

900 mg/m3

Δπηδεξκηθφ.

VND

300 mg/kg/d

Απνηειέζκαη
α ζηνπο
εξγαδφκελνπο
Έληνλνη
ηνπηθνί

Έληνλνη
ζπζηεκ

VND

1500 mg/m3

ΑΙΘΤΛΔΝΙΚΗ ΓΛΤΚΟΛΗ
Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ.
Σχηηoο

Κpάηoο

TLV

BGR

WEL

GBR

52

20

104

40

TLV

GRC

125

50

125

50

OEL

EU

52

20

104

40

TWA/8h
mg/m3

TLV-ACGIH

Τπνκλεκα:

STEL/15min
ppm

52

mg/m3

ppm
ΓΔΡΜΑ.

104

100 (C)

ΓΔΡΜΑ.

Υξφληνη
ηνπηθνί

Υξφληνη
ζπζηεκ

VND

300 mg/kg/d
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(C) = CEILING ; ΔΗΠΝ = Δηζπλεχζηκν θιάζκα ; ΑΝΑΠ = Αλαπλεχζηκν θιάζκα ; ΘΧΡΑΚ = Θσξαθηθφ θιάζκα.
VND = αλαγλσξηδφκελνο θίλδπλνο αιιά κε δηαζεζηκφηεηα DNEL/PNEC
θίλδπλνο.

;

NEA = θακία πξνβιεπφκελε έθζεζε

;

NPI = θαλέλαο αλαγλσξηζκέλνο

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο.
Σήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαθίλεζε ρεκηθψλ νπζηψλ.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΔΡΗΧΝ
Γελ ρξεηάδεηαη.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ
Γελ ρξεηάδεηαη.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΣΗΧΝ
Γελ ρξεηάδεηαη.
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ
Γελ ρξεηάδεηαη, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ρεκηθή αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ.
ΈΛΔΓΥΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΉ ΈΚΘΔΖ.
Οη εθπνκπέο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπψλ αεξηζκνχ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ησλ
θαλνληζκψλ επί ησλ ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.

ΣΜΗΜΑ 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο.
9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο.
Φπζηθή θαηάζηαζε
Υξψκα
Οζκή
Όξην νζκήο·.
pH.
εκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεσο.
Αξρηθφ ζεκείν δέζεο.
Πεξηνρή δέζεσο.
εκείν αλάθιεμεο·.
Σαρχηεηα εμάηκηζεο
Αλαθιεμηκφηεηα (ζηεξεφ, αέξην)
Υακειφηεξε αλαθιεμηκφηεηα.
Αλψηεξε αλαθιεμηκφηεηα.
Υακειφηεξε φξηα εθξεθηηθφηεηαο.
Αλψηεξε φξηα εθξεθηηθφηεηαο.
Πίεζε αηκψλ·.
Ππθλφηεηα αηκψλ·
ρεηηθή ππθλφηεηα.
Γηαιπηφηεηα
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλφιε/λεξφ
Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο.
Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο.
Ημψδεο·
Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο·
Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο

πγξφ
ζχκθσλα κε ην δειηίν
ειαθξά
Με δηαζέζηκν.
8,5-9,7
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
> 60 °C.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
1,25 - 1,42 kg/L
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.
90-120KU
Με δηαζέζηκν.
Με δηαζέζηκν.

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο.
Ξεξφ ππφιιεηκκα.

54 % (±3%)
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VOC (Οδεγία 2010/75/CE) :
VOC (πηεηηθφο άλζξαθαο) :

<29 g/L
Με δηαζέζηκν.

ΣΜΗΜΑ 10. ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα.

10.1. Γξαζηηθόηεηα.
Γελ ππάξρνπλ ηδαίηεξνη θίλδπλνη αληίδξαζεο κε άιιεο νπζίεο ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο.
ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ: κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία κέρξη δπν θνξέο ην βάξνο ηνπ. Γηαζπάηαη ζηνπο 200°C/392°F.

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα.
Σν πξνηφλ είλαη ζηαζεξφ ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο.

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ.
Οη αηκνί κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθξεθηηθά κείγκαηα κε ηνλ αέξα.
ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ: θίλδπλνο έθξεμεο θαηά ηελ επαθή κε: ππεξρισξηθφ νμχ. Μπνξεί λα αληηδξάζεη κε: ρισξνζεητθφ νμχ, πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ,
ζεητθφ νμχ, πεληαζεητθφο θψζθνξνο, νμείδην ηνπ ρξσκίνπ, (ΗΗΗ), ρισξηνχρν ρξψκην, ππξρισξηθφ θάιην, δηρξσκηθφ θάιην, ππεξνμείδην ηνπ λαηξίνπ,
αινπκίλην. Γεκηνπξγεί εθξεθηηθά κείγκαηα κε ηνλ αέξα.

10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ.
Απνθχγεηε ηελ ππεξζέξκαλζε. Απνθχγεηε ηε ζπζζψξεπζε ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίσλ. Απνθχγεηε νπνηαδήπνηε πεγή έλαπζεο.
ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ: απνθχγεηε ηελ έθζεζε ζε πεγέο ζεξκφηεηαο θαη ειεχζεξε θιφγα.

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο.
Με ζεξκηθή απνζχλζεζε ή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα ειεπζεξσζνχλ αηκνί δπλεηηθά βιαβεξνί ζηελ πγεία.
ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ: πδξφμεηαθεηαιδευδε, γιηνάιαο, αθεηαιδευδε, κεζάλην, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνγφλν.

ΣΜΗΜΑ 11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο.

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο.
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Καηά ηελ έιιεηςε ηνμηθνινγηθψλ πεηξακάησλ ζην ίδην ην πξντφλ, νη ελδερφκελνη θίλδπλνη ηνπ πξντφληνο γηα ηελ πγεία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ησλ
ηδηνηήησλ ησλ εκπεξηερνκέλσλ νπζηψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα απφ ηνλ θαλνληζκφ αλαθνξάο γηα ηελ θαηάηαμε.Γη` απηφ ιάβεηε ππφςε
ζαο ηελ ζπγθέληξσζε θάζε κηαο επηθίλδπλεο νπζίαο πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ.3, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηνμηθνινγηθψλ απνηειεζκάησλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ πξντφληνο.
Με ζπλερε έθζεζε ην πξνηφλ κπνξεί λα αζθήζεη κηα δξάζε αθαίξεζεο ιίπνπο απφ ην δέξκα πνπ εθδειψλεηαη κε μεξφηεηα θαη ξαγάδεο.
Σν πξνηφλ πεξηέρεη νπζία/εο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε.
ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ: κε θαηάπνζε εξεζίδεη αξρηθά ην Κ.Ν.. ηε ζπλέρεηα ππεηζέξρεηαη κηα θάζε θαηαζιηςεο. Μπνξεί λα έρνπκε βιάβεο λεθξηθέο,
κε αλνπξία θαη νπξαηκία. Σα ζπκπηψκαηα ππεξεθζεζεο είλαη: εκεηφο, ππλειία, δπζρεξήο αλαπλνή, ζπαζκνί. Ζ ζαλαηεθφξα δφζε γηα ηνλ άλζξσπν είλαη
πεξίπνπ 1,4 ml/kg. Οη νδνί δηείζδπζεο είλαη ε εηζπλνή θαη ε θαηάπνζε.

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
LD50 (ηνκαηηθή).> 5000 mg/kg Rat
LD50 (Γεξκαηηθή).> 5000 mg/kg Rabbit
LC50 (Δηζπλνή).> 20 mg/l/4h Rat
ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ
LD50 (ηνκαηηθή).4700 mg/kg Rat
LD50 (Γεξκαηηθή).555 mg/kg Rabbit
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
LD50 (ηνκαηηθή).1150 mg/kg Mouse
LD50 (Γεξκαηηθή).> 2000 mg/kg Rat
Biocide:(3:1)5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3one
LD50 (ηνκαηηθή).550 mg/kg Rat
LD50 (Γεξκαηηθή).1000 mg/kg Rat
LC50 (Δηζπλνή).0,31 mg/l Rat

ΣΜΗΜΑ 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο.
Με φληαο δηαζέζηκα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ην παξαζθεχαζκα ρξεζηκνπνηείηε ζχκθσλα κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο εξγαζίαο απνθεχγνληαο λα ξίπηεηε ην
πξνηφλ ζην πεξηβάιινλ. Απνθχγεηε απνιχησο λα ξίπηεηε ην πξνηφλ ζην έδαθνο ή ζε ξπάθηα. Δηδνπνηήζηε ηηο αξκφδηεο αξρέο αλ ην πξνηφλ θηάζεη ζε
πδάηηλα ξεχκαηα ή αλ εκφιπλε ην έδαθνο ε ηε βιάζηεζε. Τηνζεηεζηε κέηξα γηα ηε κείσζε ζην ειάρηζην ησλ ζπλεπεηψλ ζηα πδξνθφξα ζηξψκαηα.
12.1. Σνμηθόηεηα.
hydrocarbons, C9-C11, nalkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics
LC50 - Φάξηα.

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

EC50 - Οζηξαθφδεξκα.

> 100 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα
Φπηά.
Υξφλην NOEC Φαξηψλ.

> 100 mg/l/72h

Υξφλην NOEC
Οζηξαθφδεξκσλ.

> 0,1 mg/l

> 0,1 mg/l

ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ
LC50 - Φάξηα.

1,2-Benzisothiazol-3(2H)one
LC50 - Φάξηα.

8050 mg/l/96h pimephales promelas

0,8 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα)
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EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα
Φπηά.

4,4 mg/l/72h Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο)

Biocide:(3:1)5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3one
LC50 - Φάξηα.
EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα
Φπηά.
NOEC Υξφλην Φχθηα /
Τδξφβηα θπηά.

0,58 mg/l/96h
0,161 mg/l/72h
0,032 mg/l 96h

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο.

hydrocarbons, C9-C11, nalkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics
Σαρεία Βηνδηαζπαζηκφηεηα.

ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ
Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ.

mg/l 1000 - 10000

Σαρεία Βηνδηαζπαζηκφηεηα.

Biocide:(3:1)5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3one
ΟΥΗ Σαρέσο Βηνδηαζπάζηκν.
30 %, Exposure time: 28 d, OECD Test Guideline 301B
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο.

ΑΗΘΤΛΔΝΗΚΖ ΓΛΤΚΟΛΖ
πληειεζηήο θαηαλνκήο: nνθηαλφιεο/λεξνχ.

-1,36

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ.
Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην πξντφλ δελ εκπεξηέρεη νπζίεο PBT ή vPvB ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 0,1%.
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο.
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
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ΣΜΗΜΑ 13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε.

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Δπαλαρξεζηκνπνηήζηε φηαλ είλαη δπλαηφλ. Τπφινηπα θαζαξνχ πξντφληνο πξέπεη λα ζεσξνχληαη κε επηθίλδπλα απφβιεηα.
Ζ απφξξηςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εγθεθξηκέλν θνξέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο.
ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΤΚΔΤΑΗΑ
Αθαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθηψληαη ή λα απνξξίπηνληαη ζχκθσλα κε ην εζληθνχο θαλφλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.

ΣΜΗΜΑ 14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά.
14.1. Αξηζκόο ΟΗΔ.

Γελ ηζρχεη.

14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ.

Γελ ηζρχεη.

14.3. Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά.

Γελ ηζρχεη.

14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο.

Γελ ηζρχεη.

14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη.

Γελ ηζρχεη.

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε.

Γελ ηζρχεη.

14.7. Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC.
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Με ζρεηηθή πιεξνθνξία.

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 πξντφλ ή άιιεο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζχκθσλ ακ εην πλεκκέλν XVII ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1907/2006.
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ Candidate List (AΡ. 59 REACH).
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε εμνπζηνδφηεζε (πλεκκέλν XIV REACH).
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο εμαγσγήο Γηαη. (CE) 649/2012:
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ χκβαζε ηνπ Ρφηεξληακ:
Κακία.
Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ χκβαζε ηεο ηνθρφικεο:
Κακία.
Τγηεηλνκηθνί έιεγρνη .
Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο.
Γελ αμηνινγήζεθε κηα αμηνιφγεζε ρεκηθήο αζθαιείαο γηα ην κείγκα θαη ηηο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη.

ΣΜΗΜΑ 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο.
Κείκελν ππνδείμεσλ θηλδχλνπ (Ζ) πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 2-3 ηεο θάξηαο:
Flam. Liq. 3

Δχθιεθην πγξφ, kαηεγνξία 3

Acute Tox. 3

Ομένο θηλδχλνπ, kαηεγνξία 3

Acute Tox. 4

Ομένο θηλδχλνπ, kαηεγνξία 4

Asp. Tox. 1

Κίλδπλνο απφ αλαξξφθεζε, kαηεγνξία 1

STOT RE 2

Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο χζηεξα απφ επαλεηιεκκέλε έθζεζε, kαηεγνξία
2
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Skin Corr. 1B

Γηάβξσζε ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 1B

Eye Dam. 1

νβαξή νθζαικηθή βιάβε, kαηεγνξία 1

Skin Irrit. 2

Eξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 2

Skin Sens. 1

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 1

STOT SE 3

Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο χζηεξα απφ κία εθάπαμ έθζεζε, kαηεγνξία 3

Aquatic Acute 1

Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, νμένο θηλδχλνπ, kαηεγνξία 1

Aquatic Chronic 1

Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 1

H226

Τγξφ θαη αηκνί εχθιεθηα.

H301

Σνμηθφ ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.

H311

Σνμηθφ ζε επαθή κε ην δέξκα.

H331

Σνμηθφ ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.

H302

Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.

H304

H314

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο
αλαπλεπζηηθέο νδνχο.
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή
επαλεηιεκκέλε έθζεζε.
Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαχκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο.

H318

Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.

H315

Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο.

H317

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε.

H336

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.

H400

Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο.

H410

Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο.

EUH066

Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν.

EUH210

Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη εθφζνλ δεηεζεί.

H373

ΤΠΟΜΝΖΜΑ:
- ADR: Δπξσπατθφο θαλνληζκφο γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
- CAS NUMBER: Αξηζκφο ηνπ Chemical Abstract Service
- CE50: πγθέληξσζε πνπ ρνξεγεί απνηέιεζκα ζην 50% ηνπ ππνθείκελνπ πιεζπζκνχ ζην test
- CE NUMBER: Αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ζε ESIS (Δπξσπατθφ αξρείν ησλ ππαξρφλησλ νπζηψλ)
- CLP: Καλνληζκφο CE 1272/2008
- DNEL: Παξαγφκελν επίπεδν ρσξίο απνηέιεζκα
- EmS: Γειηίν Έθηαθηεο αλάγθεο
- GHS: Γεληθφ ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη εηηθεηνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ
- IATA DGR: Καλνληζκφο γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ πξντφλησλ ηεο Γηεζλνχο έλσζεο ελαέξηαο κεηαθνξάο
- IC50: πγθέληξσζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ ππνθείκελνπ ζην ηεζη πιεζπζκνχ
- IMDG: Γηεζλήο ζαιάζζηνο θσδηθφο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
- IMO: International Maritime Organization[Γηεζλήο Θαιάζζηα Οξγάλσζε]
- INDEX NUMBER: Αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ πλεκκέλνπ VI ηνπ CLP
- LC50: Θαλαηεθφξα ζπγθέληξσζε 50%
- LD50: Θαλαηεθφξα δφζε 50%
- OEL: Δπίπεδν ηεο έθζεζεο θηλεηηθφηεηαο
- PBT: πλερήο, βηνζπζζσξεπηηθφο θαη ηνμηθφο ζχκθσλα κε ην REACH
- PEC: Πξνβιεπφκελε πεξηβαιινληηθή ζπγθέληξσζε
- PEL: Πξνβιεπφκελν επίπεδν έθζεζεο
- PNEC: Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο
- REACH: Καλνληζκφο CE 1907/2006
- RID: Καλνληζκφο 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: Όξην ζχληνκεο έθζεζεο
- TWA: Μέζε νξηαθή έθζεζε
- VOC: Πηεηηθή νξγαληθή έλσζε
- vPvB: Δμαθνινπζεηηθφ θαη βηνζπζζσξεπηηθφ ζχκθσλα κε ην REACH
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- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ΓΔΝΗΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ:
1. Καλνλίζκφο (EE) 1907/2006 (REACH)
2. Καλνλίζκφο (EE) 1272/2008 (CLP)
3. Καλνλίζκφο (EE) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Καλνλίζκφο (EE) 2015/830
5. Καλνλίζκφο (EE) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Καλνλίζκφο (EE) 618/2011 (III Atp. CLP)
7. Καλνλίζκφο (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Καλνλίζκφο (EE) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Καλνλίζκφο (EE) 605/2014 (VI 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 Agenzia ECHA
εκείσζε γηα ην ρξήζηε:
νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θαξηέια απηή βαζίδνληαη ζηηο γλψζεηο πνπ καο ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο. Ο
ρξήζηεο πξέπεη λα βεβαησζεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπζγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πξνηφληνο.
Σν έγγξαθν απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εγγχεζε θακηάο ηδηφηεηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπ πξνηφληνο.
Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ πξνηφληνο δελ γίλεηαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρφ καο, ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη κε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε ηνπο λφκνπο θαη
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Απνπνηνχκαζηε θάζε επζχλεο γηα αλνξζφδνμεο ρξήζεηο.
Υνξεγήζηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ρεηξηζκνχ ρεκηθψλ πξντφλησλ.
Μεηαηξνπέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε αλαζεψξεζε:
Δπηθέξζεθαλ κεηαηξνπέο ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
02 / 11.

