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Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

 
 ΣΜΗΜΑ 1. ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 

 
 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 
 Κσδηθόο: CK702540000  
 Δπσλπκία KRAFT NITRO 2000  

   

 
 1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 
 Πεξηγξαθή/ρξήζε Γηαιπηηθό λίηξνπ γηα αξαίσζε εηδηθώλ ρξσκάησλ ( 2 ζπζηαηηθώλ-ιάθεο) 

 

 
 1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
 Δηαηξηθή κνξθή DRUCKFARBEN HELLAS SA  
 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 (CE) 1272/2008 (CLP) (θαη επόκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο). Σν 
πξντόλ επηπιένλ αηηεί κηα θάξηα δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ (CE) 1907/2006 θαη επόκελσλ κεηαηξνπώλ. 
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 2 H225 Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα. 
 Ομένο θηλδύλνπ, kαηεγνξία 4 H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
 Κίλδπλνο από αλαξξόθεζε, kαηεγνξία 1 H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη 

δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από 
επαλεηιεκκέλε έθζεζε, kαηεγνξία 2 

H373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από 
παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 

 Oθζαικηθή εξεζηζκόο, kαηεγνξία 1 H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
 Eξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 2 H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από κία 
εθάπαμ έθζεζε, kαηεγνξία 3 

H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ. 

 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από κία 
εθάπαμ έθζεζε, kαηεγνξία 3 

H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 

    

 
 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: 

 
 H225 Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα. 
 H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
 H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
 H373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 
 H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
 H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
 H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ. 
 H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 

 
Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ: 

 
 P210 Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε. 
 P233 Να δηαηεξείηαη ν πεξηέθηεο εξκεηηθά θιεηζηόο. 
 P264 Πιύλεηε ηα ρέξηα ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό. 
 P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ θαη κέζσλ αηνκηθήο πξν ζηαζίαο γηα ηα κάηηα / ην πξόζσπν. 
 P301+P310 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: θαιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλαλ γηαηξό. 
 P304+P340 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΖ: κεηαθέξαηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ 

δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. 
 P102 Μαθξηά από παηδηά. 
 P370+P378 ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηήζηε CO2, αθξό ή ρεκηθή ζθόλε γηα λα θαηαζβήζεηε. 
 P501 Απνξξίςηε ην πεξηερόκελν θαη ην δνρείν ζε θαηάιιειν ρώξν απνξξηκκάησλ ή αλαθύθισζεο ζύκθσλα κε ηνπο 

ηνπηθνύο/εζληθνύο/δηεζλείο θαλνληζκνύο. 
   
 Πεξηέρεη: xylene (mixture of isomers) 
  ΜΑΘΤΛΑΗΘΤΛΚΔΣΟΝΖ 

  ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝΖ 

  ISOBUTANOL  

 
 2.3. Άιινη θίλδπλνη. 

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

 
 ΣΜΗΜΑ 3. ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά. 

 
 3.1. Οπζίεο. 

 
Με ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

 
 3.2. Μείγκαηα. 

 
Πεξηέρεη: 
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 Αλαγλώξηζε . πγθ. %. Καηεγνξηνπνίεζε 

1272/2008 (CLP). 
 

 xylene (mixture of isomers)    
 CAS.   1330-20-7 55 - 85,005 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 

4 H312, Acute Tox. 4 H332, 
Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 
2 H373, Eye Irrit. 2 H319, 
Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 
H335, εκείσζε C 

 

 CE.   215-535-7    
 INDEX.   601-022-00-9    
 Αξ. Δγγξ.   01-2119488216-32    
 ΜΑΘΤΛΑΙΘΤΛΚΔΣΟΝΗ    
 CAS.   78-93-3 20 - 30 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 

H319, STOT SE 3 H336, 
EUH066 

 

 CE.   201-159-0    
 INDEX.   606-002-00-3    
 ΜΔΘΤΛΙΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝΗ    
 CAS.   108-10-1 5 - 9 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 

4 H332, Eye Irrit. 2 H319, 
STOT SE 3 H335, EUH066 

 

 CE.   203-550-1    
 INDEX.   606-004-00-4    
 ISOBUTANOL     
 CAS.   78-83-1 1 - 3 Flam. Liq. 3 H226, Eye Dam. 

1 H318, Skin Irrit. 2 H315, 
STOT SE 3 H335, STOT SE 
3 H336 

 

 CE.   201-148-0    
 INDEX.   603-108-00-1    
 Αξ. Δγγξ.   01-2119484609-23-0000    
 n-butyl acetate    
 CAS.   123-86-4 1 - 5 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 

3 H336, EUH066 
 

 CE.   204-658-1    
 INDEX.   607-025-00-1    

 
εκείσζε: Απνθιεηζκόο αλώηεξεο ηηκήο πεδίνπ . 

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

 
 ΣΜΗΜΑ 4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ. 

 

 
 4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ 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, 
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πξαγκαηνπνηήζηε ηερλεηή αλαπλνή. Λάβεηε θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο γηα ην δηαζώζηε. 

 

 
 4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο. 

 
Γηα ζπκπηώκαηα θαη απνηειέζκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο εκπεξηερόκελεο 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, 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. 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 ) 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. 
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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. Δπηβεβαηώζηε ελδερόκελε αζπκβαηόηεηα ηνπ πιηθνύ ησλ δνρείσλ ζην ρσξίν 7. 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. Οη αηκνί κπνξεί λα 
αλαθιερζνπλ κε έθξεμε, ζπλεπώο πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ζπζζώξεπζε θξαηώληαο αλνηρηέο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη εμαζθαιίδνληαο έλαλ 
ρηαζηί αεξηζκό. 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. Κάλεηε ρξήζε γεησκέλεο 
πξίδαο πξίδα ζηελ πεξίπησζε ζπζθεπαζηώλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία δηάρπζεο θαη θνξέζηε πάληα αληηζηαηηθά ππνδήκαηα. Ζ έληνλε 
αλάδεπζε θαη ε καδηθή ξνή ηνπ πγξνύ ζηηο ζσιελώζεηο θαη ζπζθεπέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζρεκαηηζκό θαη ζπζζώξεπζε ειεθηξνζηαηηθώλ θνξηίσλ. 
Γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο θαη έθξεμεο κε ρξεζηκνπνηείηε πνηέ πεπηεζκέλν αέξα ζηε δηαθίλεζε. Αλνίμηε ηα δνρεία πξνζεθηηθά δηόηη κπνξεί 
λα είλαη ππό πίεζε. Μελ ηξώηε, κελ πίλεηε θαη κελ θαπλίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο κεραλήο. Απνθύγεηε ηελ δηάρπζε ηνπ πξντόληνο ζην 
πεξηβάιινλ. 

 

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

 
Γηαηεξείηε κόλν ζην αξρηθό δνρείν. Γηαηεξείηε ηα δνρεία θιεηζηά, ζε ρώξν θαιά αεξηδόκελν, καθξηά από ηηο άκεζεο ειηαθέο αθηίλεο. Γηαηεξείηε 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 
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декември 2003 г 
 GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits 
 GRC Διιάδα ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ -ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. Φύιινπ 19  - 9 

Φεβξνπαξίνπ 2012 
 EU OEL EU Οδεγία 2009/161/EΈ; Οδεγία 2006/15/EK; Οδεγία 2004/37/EK; Οδεγία 

2000/39/EK. 
  TLV-ACGIH ACGIH 2014 

 
 xylene (mixture of isomers) 
 Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ. 
 Σύηηoο Κpάηoο TWA/8h  STEL/15min    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 WEL GBR    50   100   
 TLV GRC  435  100  650  150   
 OEL EU  221   50  442  100   
 TLV-ACGIH    100   150   
 Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο - PNEC.   
 Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθό λεξό 0,327 mg/l 
 Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλό λεξό 0,327 mg/l 
 Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθό λεξό 12,46 mg/kg 
 Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλό λεξό 12,46 mg/kg 

 Τγεία  
 Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο 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 1,6 mg/kg/d     
 Δηζπλνή. 174 mg/m3 174 mg/m3 VND 14,8 mg/m3 289 mg/m3 289 mg/m3 VND 77 mg/m3 
 Δπηδεξκηθό.   VND 108 mg/kg/d   VND 180 mg/kg/d 

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

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV BGR  590   885    
 WEL GBR  600  200  899  300 ΓΔΡΜΑ.  
 TLV GRC  600  200  900  300   
 OEL EU  600  200  900  300   
 TLV-ACGIH   590  200  885  300   

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

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV BGR   50   200    
 WEL GBR  208   50  416  100 ΓΔΡΜΑ.  
 TLV GRC  410  100  410  100   
 OEL EU   83   20  208   50   
 TLV-ACGIH    82   20  307   75   
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 ISOBUTANOL  
 Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ. 
 Σύηηoο Κpάηoο TWA/8h  STEL/15min    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 WEL GBR  154   50  231   75   
 TLV GRC  300  100  300  100   
 TLV-ACGIH   152   50     
 Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο - PNEC.   
 Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθό λεξό 0,4 mg/l 
 Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλό λεξό 0,04 mg/l 
 Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθό λεξό 1,52 mg/kg 
 Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλό λεξό 0,152 mg/kg 

 Τγεία  
 Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο 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.   25 mg/kg/d 25 mg/kg/d     
 Δηζπλνή.   55 mg/m3 55 mg/m3   310 mg/m3 310 mg/m3 

 
 n-butyl acetate 
 Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ. 
 Σύηηoο Κpάηoο TWA/8h  STEL/15min    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 WEL GBR   150   200   
 TLV GRC  710  150  950  200   
 TLV-ACGIH    150   200   
 Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο - PNEC.   
 Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθό λεξό 0,18 mg/l 
 Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλό λεξό 0,018 mg/l 
 Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθό λεξό 0,981 mg/kg 
 Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλό λεξό 0,0981 mg/kg 
 Σηκή αλαθνξάο γηα ην λεξό, δηαιείπνπζα απειεπζέξσζε 0,36 mg/l 
 Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο STP 35,6 mg/l 

 Τγεία  
 Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο 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 

 Δηζπλνή. 859,7 mg/m3 859,7 mg/m3 102,34 mg/m3 102,34 
mg/m3 

960 mg/m3 960 mg/m3 480 mg/m3 480 mg/m3 

 
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. Σα ζπζηήκαηα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ ζήκαλζε CE πνπ πηζηνπνηεί ηελ ζπκκόξθσζε 
κε ηνπο ελ ιόγσ θαλνληζκνύο. 
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Πξνβιέςαηε ηελ ρξήζε ληνπο έθηαθηεο αλάγθεο κε ιεθάλε πιύζεο πξνζώπνπ καηηώλ. 

 
Δίλαη αλαγθαία ε ρακειή δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ έθζεζεο γηα ηελ απνθπγή ζεκαληηθώλ ζπζζσξεύζεσλ ζηνλ νξγαληζκό. Γηαρεηξηζηείηε ηα ζπζηήκαηα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε πξνζηαζία (π.ρ. κείσζε ηνπ ρξόλνπ αληηθαηάζηαζεο). 

 
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 II (αλαθ. Κνηλνηηθήο νδεγίαο 89/686/CEE 
θαη θαλνληζκνύ EN ISO 20344). Πιπζείηε κε λεξό θαη ζαπνύλη κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ηκαηηζκνύ. 

 
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 AX ηνπ νπνίνπ ην όξην ρξήζεο ζα θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή (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. 

 
 ΣΜΗΜΑ 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο. 

 
 9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο. 

 
 Φπζηθή θαηάζηαζε πγξό 
 Υξώκα δηαθαλέο 
 Οζκή ραξαθηεξηζηηθό δηαιύηε 
 Όξην νζκήο·. Με δηαζέζηκν. 
 pH. Με δηαζέζηκν. 
 εκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεσο. Με δηαζέζηκν. 
 Αξρηθό ζεκείν δέζεο. > 35 °C. 
 Πεξηνρή δέζεσο. Με δηαζέζηκν. 
 εκείν αλάθιεμεο·. < 23 °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·. 29,16 mmHg 
 Ππθλόηεηα αηκώλ· Με δηαζέζηκν. 
 ρεηηθή ππθλόηεηα. 0,85-0,87g/cm3 
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 Γηαιπηόηεηα αδηάιπην ζε λεξό 
 πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιε/λεξό Με δηαζέζηκν. 
 Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο. Με δηαζέζηκν. 
 Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο. Με δηαζέζηκν. 
 Ημώδεο· Με δηαζέζηκν. 
 Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο· Με δηαζέζηκν. 
 Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Με δηαζέζηκν. 

 
 9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 
 Μνξηαθό βάξνο. Με δηαζέζηκν. 
 VOC (Οδεγία 2010/75/CE) : Με δηαζέζηκν. 
 VOC (πηεηηθόο άλζξαθαο) : Με δηαζέζηκν. 
   

 
 ΣΜΗΜΑ 10. ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα. 

 

 
 10.1. Γξαζηηθόηεηα. 

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

 
N-BUTYL ACETATE: decomposes readily with water, especially when warm. 
ΜΑΘΤΛΑΗΘΤΛΚΔΣΟΝΖ: αληηδξά κε ειαθξά κέηαιια, ηύπνπ αινπκίλην θαη ηζρπξά νμεηδσηηθά. Δπηηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο πιαζηηθνύ. Γηαζπάηαη 
δηακέζνπ ηεο ζεξκόηεηαο., . 
ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝΖ: αληηδξά βίαηα κε ειαθξά κέηαιια, ηόπσο ην αινπκίλην. Δπηηίζεηαη ζε δηάθνξα είδε πιαζηηθνύ. 

 

 
 10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα. 

 
Σν πξνηόλ είλαη ζηαζεξό ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο. 

 

 
 10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ. 

 
Οη αηκνί κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθξεθηηθά κείγκαηα κε ηνλ αέξα. 

 
N-BUTYL ACETATE: risk of explosion on contact with: strong oxidising agents. Can react dangerously with alkaline hydroxides, potassium tert-butoxide. 
Forms explosive mixtures with the air. 
XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS): stable, but may develop violent reactions in the presence of strong oxidising agents such as sulphuric and nitric 
acids and perchlorates. May form explosive mixtures with the air. 
ΜΑΘΤΛΑΗΘΤΛΚΔΣΟΝΖ: κε επαθή κε ηνλ αέξα, θσο θαη νμεηδσηηθά αληηδξαζηήξηα κπνξεί λα δώζεη έλαξμε ζε ππεξνμείδηα. Κίλδπλνο έθξεμεο από 
επαθή κε: ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ θαη ληηξηθό νμύ, ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ θαη ζεηηθό νμύ. Μπνξεί λα αληηδξάζεη επηθίλδπλα κε: νμεηδσηηθά 
αληηδξαζηήξηα, ηξηρισξνκεζάλην, αιθάιηα. Γεκηνπξγεί εθξεθηηθά κείγκαηα κε ηνλ αέξα. 
ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝΖ: κπνξεί λα αληηδξάζεη βίαηα κε δηάθνξα νμεηδσηηθά αληηδξαζηήξηα. Καηά ηελ παξνπζία ζηνλ αέξα δεκηνπξγεί ππεξνμείδηα. 
Γεκηνπξγεί κείγκαηα κε ζεξκό αέξα. 

 

 
 10.4. πλζήθεο πξνο απνθπγήλ. 

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

 
N-BUTYL ACETATE: avoid exposure to moisture, sources of heat and naked flames. 
ΜΑΘΤΛΑΗΘΤΛΚΔΣΟΝΖ: απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζε πεγέο ζεξκόηεηαο. 
ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝΖ: απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζε πεγέο ζεξκόηεηαο. 
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 10.5. Με ζπκβαηά πιηθά. 

 
N-BUTYL ACETATE: water, nitrates, strong oxidising agents, acids and alkalis and potassium tert-butoxide. 
ΜΑΘΤΛΑΗΘΤΛΚΔΣΟΝΖ: ηζρπξά νμεηδσηηθά, αλόξγαλα νμέα, ακκσλία, ραιθόο θαη ρισξνθόξκην. 
ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝΖ: νμεηδσηηθέο νπζίεο, αλαγσγηθέο νπζίεο. 

 

 
 10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο. 

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

 

 
 ΣΜΗΜΑ 11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

 
 11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο. 

 
Καηά ηελ έιιεηςε ηνμηθνινγηθώλ πεηξακάησλ ζην ίδην ην πξντόλ, νη ελδερόκελνη θίλδπλνη ηνπ πξντόληνο γηα ηελ πγεία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ησλ 
ηδηνηήησλ ησλ εκπεξηερνκέλσλ νπζηώλ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα θξηηήξηα από ηνλ θαλνληζκό αλαθνξάο γηα ηελ θαηάηαμε.Γη` απηό ιάβεηε ππόςε 
ζαο ηελ ζπγθέληξσζε θάζε κηαο επηθίλδπλεο νπζίαο πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ.3, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηνμηθνινγηθώλ απνηειεζκάησλ 
πνπ πξνέξρνληαη από ηελ έθζεζε ηνπ πξντόληνο. 
Δληνλα απνηειέζκαηα: ην πξνηόλ είλαη βιαβεξό αλ εηζπλεπζζεί. Σα ζπκπηώκαηα έθζεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θανύξα θαη εξεζηζκό ησλ 
νθζαικώλ, ηνπ ζηόκαηνο, ηεο κύηεο, ηνπ ιαηκνύ, βήρα, αλαπλεπζηηθή δπζθνιία, ηιίγγνπο, θεθαιαιγία, λαπηία θαη εκεηό.ηηο πην ζνβαξέο πεξηπηώζεηο ε 
εηζπλνή ηνπ πξνηόληνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θιεγκνλή θαη νίδεκα ζην ιάξπγγα θαη ζηνπο βξόγρνπο, ρεκηθή πλεπκνλία θαη πλεπκνληθό νίδεκα. 
Ζ εηζαγσγή αθόκε θαη κηθξώλ πνζνηήησλ πγξνύ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαηά ηελ θαηάπνζε ή ιόγσ εκεηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βξγρνπλεπκνλία 
θαη πλεπκνληθό νίδεκα. 
Σν πξνηόλ κπνξεί λα παξάγεη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ή κνθνινγηθέο κεηακνξθώζεηο, κε παξαηεηακέλεο εθζέζεηο ή επαλαιακβαλόκελεο ή/θαη 
παξνπζηάδεη αλεζπρία ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο ζπζζώξεπζήο ηνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 
Δληνλα απνηειέζκαηα: ε επαθή κε ηνπο νθζαικνύο πξνθαιεί εξεζηζκό. Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θνθθίληζκα, νίδεκα, πόλν θαη 
δαθξύξξνηα. Ζ θαηάπνζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζηελ πγεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θνηιηαθνύο πόλνπο κε θανύξα, λαπηία θαη εκεηό. 
Βιαβεξέο επηπηώζεηο: ζε επαθή κε ην δέξκα πξνθαιεί εξεζηζκό, νίδεκα, μεξόηεηα θαη πιεγέο. Ζ απνξξόθεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αίζζεκα θαύζεο, 
λαπηία θαη εκεηό. 
Δληνλα απνηειέζκαηα: ε εηζπλνή ηνπ πξνηόληνο πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ θαηώηεξνπ θαη αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ κε βήρα θαη αλαπλεπζηηθή δπζθνιία; ζε 
πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πλεπκνληθό νίδεκα. Ζ θαηάπνζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο ζηελ πγεία πνπ πεξηιακβάλνπλ 
θνηιηαθνύο πόλνπο κε θανύξα, λαπηία θαη εκεηό. 
Σν πξνηόλ πεξηέρεη νπζίεο πνιπ πηεηηθέο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (ΚΝ) κε 
απνηειέζκαηα όπσο ππλειία, ίιηγγνη, απώιεηα αληαλαθιαζηηθώλ, λάξθσζε. 

 
N-BUTYL ACETATE:in humans the substance's vapours cause irritation to the eyes and nose. In the event of repeated exposure, there is skin irritation, 
dermatosis (with dryness and flaking of the skin) and keratitis. 
XYLENE (MIXTURE OF ISOMERS): has a toxic effect on the CNS (encephalopathies). Irritating to the skin, conjunctivae, cornea and respiratory 
apparatus. 

 

 
ISOBUTANOL  
LD50 (ηνκαηηθή).3350 mg/kg Rat 
LD50 (Γεξκαηηθή).2460 mg/kg Rabbit 
LC50 (Δηζπλνή).18,8 mg/l/4h Rat 

 
n-butyl acetate 
LD50 (ηνκαηηθή).> 10 mg/kg Rat 
LD50 (Γεξκαηηθή).> 14 mg/kg Rabbit 
LC50 (Δηζπλνή).> 21,1 mg/l/4h Rat 

 
xylene (mixture of isomers) 
LD50 (ηνκαηηθή).3523 mg/kg Rat 
LD50 (Γεξκαηηθή).> 1700 mg/kg Rabbit 
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LC50 (Δηζπλνή).5000 ppm/4h Rat 

 
ΜΑΘΤΛΑΗΘΤΛΚΔΣΟΝΖ 
LD50 (ηνκαηηθή).2737 mg/kg Rat 
LD50 (Γεξκαηηθή).6480 mg/kg Rabbit 
LC50 (Δηζπλνή).23,5 mg/l/8h Rat 

 
ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝΖ 
LD50 (ηνκαηηθή).2080 mg/kg Rat 
LD50 (Γεξκαηηθή).> 16000 mg/kg Rabbit 
LC50 (Δηζπλνή).> 8,2 mg/l/4h Rat 

 
 ΣΜΗΜΑ 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
Υξεζηκνπνηείηε ζύκθσλα κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο εξγαζίαο απνθεύγνληαο λα ξίπηεηε ην πξνηόλ ζην πεξηβάιινλ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο αλ ην 
πξνηόλ θηάζεη ζε πδάηηλα ξεύκαηα ή αλ εκόιπλε ην έδαθνο ε ηε βιάζηεζε. 

 
 12.1. Σνμηθόηεηα. 

 
 ISOBUTANOL    
 Υξόλην NOEC 
Οζηξαθόδεξκσλ. 

 20 mg/l 

 
 n-butyl acetate   
 LC50 - Φάξηα.  > 18 mg/l/96h Fish / Aquatic Invertebrates / Algae / Microorganisms 

 EC50 - Οζηξαθόδεξκα.  > 44 mg/l/48h 

 EC50 - Φύθηα / Τδξόβηα 
Φπηά. 

 > 675 mg/l/72h 

 
 xylene (mixture of isomers)   
 LC50 - Φάξηα.  > 100 mg/l/96h Microorganisms 

 
 12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο. 

 

 
 ISOBUTANOL    
 Γηαιπηόηεηα ζην λεξό.   mg/l 1000 - 10000 

Σαρεία Βηνδηαζπαζηκόηεηα. 

 

 
 xylene (mixture of isomers)   

Σαρεία Βηνδηαζπαζηκόηεηα. 

 

 
 ΜΑΘΤΛΑΗΘΤΛΚΔΣΟΝΖ   
 Γηαιπηόηεηα ζην λεξό.  > 10000 mg/l 

Σαρεία Βηνδηαζπαζηκόηεηα. 

 

 

 
ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝ
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Ζ 
 Γηαιπηόηεηα ζην λεξό.  > 10000 mg/l 

Σαρεία Βηνδηαζπαζηκόηεηα. 

 

 
 12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο. 

 

 
 ISOBUTANOL    
 πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιεο/λεξνύ. 

 1  

 
 ΜΑΘΤΛΑΗΘΤΛΚΔΣΟΝΖ   
 πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιεο/λεξνύ. 

 0,3  

 

 
ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝ
Ζ 

  

 πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιεο/λεξνύ. 

 1,9  

 
 12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο. 

 

 
 ISOBUTANOL    
 πληειεζηήο θαηαλνκήο: 
επηθάλεηαο/λεξνύ. 

 0,31  

 

 
ΜΔΘΤΛΗΟΒΟΤΣΤΛΚΔΣΟΝ
Ζ 

  

 πληειεζηήο θαηαλνκήο: 
επηθάλεηαο/λεξνύ. 

 2,008  

 
 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 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. 
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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: 

1263      

 
14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ. 

 
 ADR / RID: PAINT or PAINT 

RELATED 
MATERIAL 

     

 IMDG: PAINT or PAINT 
RELATED 
MATERIAL 

     

 IATA: PAINT or PAINT 
RELATED 
MATERIAL 

     

 
14.3. Σάμε/ηάμεηο 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: 

II      

 
14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη. 

 
 ADR / RID: NO      
 IMDG: NO      
 IATA: NO      

 
14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε. 

 
 ADR / RID:  HIN - Kemler: 33  Limited 

Quantities: 5 
L 

 Κσδηθόο 
πεξηνξηζκνύ 
ζηε ζήξαγγα: 
(D/E) 

   Δηδηθή δηάηαμε: 640C     
 IMDG:  EMS: F-E, S-E  Limited 

Quantities: 5 
L 

  

 IATA:  Cargo:  Μέγηζηε 
πνζόηεηα: 60 

 Οδεγίεο 
ζπζθεπαζίαο: 
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L 364 
   Pass.:  Μέγηζηε 

πνζόηεηα: 5 
L 

 Οδεγίεο 
ζπζθεπαζίαο: 
353 

   Δηδηθέο νδεγίεο:  A3, A72, 
A192 

  

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

 

 
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. 7b 

 
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). 

 
Κακία. 

 
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε εμνπζηνδόηεζε (πλεκκέλν XIV REACH). 

 
Κακία. 

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

 
Κακία. 

 
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 αμηνινγήζεθε κηα αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθαιείαο γηα ην κείγκα θαη ηηο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη. 
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 ΣΜΗΜΑ 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο. 

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

 
 Flam. Liq. 2 Δύθιεθην πγξό, kαηεγνξία 2  
 Flam. Liq. 3 Δύθιεθην πγξό, kαηεγνξία 3  
 Acute Tox. 4 Ομένο θηλδύλνπ, kαηεγνξία 4  
 Asp. Tox. 1 Κίλδπλνο από αλαξξόθεζε, kαηεγνξία 1  
 STOT RE 2 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από επαλεηιεκκέλε έθζεζε, kαηεγνξία 

2 
 

 Eye Dam. 1 νβαξή νθζαικηθή βιάβε, kαηεγνξία 1  
 Eye Irrit. 2 Oθζαικηθή εξεζηζκόο, kαηεγνξία 1  
 Skin Irrit. 2 Eξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 2  
 STOT SE 3 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο ύζηεξα από κία εθάπαμ έθζεζε, kαηεγνξία 3  
 H225 Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα.  
 H226 Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα.  
 H312 Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα.  
 H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.  
 H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο 

αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
 

 H373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή 
επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 

 

 H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.  
 H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.  
 H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.  
 H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ.  
 H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.  
 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. 
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- TWA STEL: Όξην ζύληνκεο έθζεζεο 
- TWA: Μέζε νξηαθή έθζεζε 
- VOC: Πηεηηθή νξγαληθή έλσζε 
- vPvB: Δμαθνινπζεηηθό θαη βηνζπζζσξεπηηθό ζύκθσλα κε ην REACH 
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). 

 

 
ΓΔΝΗΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 
1. Καλνλίζκόο (EE) 1907/2006 (REACH) 
2. Καλνλίζκόο (EE) 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) 
- 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 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. 

 
Μεηαηξνπέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε αλαζεώξεζε: 
Δπηθέξζεθαλ κεηαηξνπέο ζηηο αθόινπζεο ελόηεηεο: 
01 / 02 / 03 / 09. 


