TETRALUX

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Ταςηοποίηζη οςζίαρ/παπαζκεςάζμαηορ και εηαιπείαρ/επισείπηζηρ
1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο

:

Αθξπιηθό ρξώκα δηαγξάκκηζεο

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

:

Πξνβιεπόκελε ρξήζε: Γηα
δηαγξακκίζεηο αζθαιηηθώλ
νδνζηξσκάησλ

1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ
δεδνκέλσλ αζθαιείαο

:

TETRALUX
Σδέινο Δπαγ. Αλαζηάζηνο & ΗΑ
Δ.Δ.
ΟΗΚ.ΣΔΣΡ.5Α ΟΓΟ 7/8-ΒΗΠΔΘ,
570 22, ΗΝΓΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Σει. 2310 796 110
info@tetralux.gr

:
:

2310 796 110
210 77 93 777

1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο
Αξηζκόο ηει. εθηάθηνπ αλάγθεο
Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ

2. Πποζδιοπιζμόρ επικινδςνόηηηαρ
2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

:

Σν κείγκα έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν
ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 1999/45/ΔΚ θαη
67/548/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκό
1272/2008/EK (CLP/GHS).

:

Flam.Liq.3, H226
Acut.Tox.4, Ζ312
Acut.Tox.4, Ζ332
Skin Irrit.2, Ζ315
Repr.2, H361d
STOT RE 2, H373

Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία
67/548/ΔΟΚ

:

R10
R20/21
R38
R48/20
R63

2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ

:
:

Σν πξντόλ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο

:
:

Πξνζνρή
H226 Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα

Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό
1272/2008/EK (CLP/GHS)
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H312 Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα
Ζ315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο
Ζ332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο
Ζ361d Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην
έκβξπν
Ζ373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηα
όξγαλα ύζηεξα από παξαηεηακέλε ή
επαλεηιεκκέλε έθζεζε
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά
Γειώζεηο πξνθύιαμεο

Ξπιόιην, κίγκα ηζνκεξώλ θαη ηνινπόιην
Γενικά:
P102 Μαθξηά από παηδηά
P101 Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή λα
έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο
Πρόληψη:
P210 Μαθξηά από
ζεξκόηεηα/ζπηλζήξεο/γπκλέο θιόγεο/ζεξκέο
επηθάλεηεο. Μελ θαπλίδεηε
P280 Nα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά
γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν
Απόκριση:
P308+P313 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ έθζεζεο ή
πηζαλόηεηα έθζεζεο: πκβνπιεπζείηε/
Δπηζθεθηείηε γηαηξό
Διάθεση:
P501Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη
πεξηέθηε ζύκθσλα κε όινπο ηνπο ηνπηθνύο,
πεξηθεξεηαθνύο, εζληθνύο θαη δηεζλείο
θαλνληζκνύο

:
:

3. Σύνθεζη/πληποθοπίερ για ηα ζςζηαηικά
3.1 Οπζίεο

:

Γελ αθνξά ην πξντόλ

3.2 Μείγκαηα
Οςζία

CAS No
EC No

%

Ταξινόμηζη
1272/2008/EK

Ταξινόμηζη
67/548/ΕΟΚ

Ξπιόιην, κίγκα ηζνκεξώλ

1330-20-7
215-537-7

25,5-27

Flam.Liq.3 H226
Acut.Tox.4 H332
Acut.Tox.4 H312
Skin Irrit.2 H315
Note C

Xn; R20/21
Xi; R38
R10

Σνινπόιην

108-88-3
203-625-9

10,5-12

Flam.Liq.2 H225
Repr.2 H361d
Asp.Tox.1 H304
STOT RE 2 H373
Skin Irrit.2 H315
STOT SE 3 H336

F; R11
Xi; R38
Xn; R48/20
Καηαζη.θαη.3
R63
Xn; R65
R67
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Ν-νμηθό βνπηύιην

123-86-4
204-658-1

0-0,05

Flam.Liq.3 H226
STOT SE 3 H336
EUH066

R36
E; R66-67

4. Μέηπα ππώηων βοηθειών
4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ
Δηζπλνή

:

Γέξκα

:

Μάηηα

:

Καηάπνζε

:

Μεηαθηλήζηε ην παζόλ άηνκν ζε θαζαξό αέξα
δηαηεξώληαο ην δεζηό θαη ζε αλάπαπζε. Δάλ έρεη
αθαλόληζηε αλαπλνή, πξνζθέξεηε ηερλεηή
αλαπλνή. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή θξνληίδα αλ
παξνπζηαζηεί δπζθνιία ζηελ αλαπλνή.
Με
δώζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα.
Πιύλεηε ην δέξκα κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.
Με ρξεζηκνπνηείηε δηαιπηηθά. Εεηείζηε ηαηξηθή
παξαθνινύζεζε αλ επηκέλεη ν εξεζηζκόο.
Ξεπιύλεηε ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξό γηα
15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ, δηαηεξώληαο απηά θαηά ην
πιύζηκν αλνηρηά. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή
εθόζνλ ζπλερίδεη ε ελόριεζε.
πκβνπιεπηείηε γηαηξό θαη δείμηε ην δνρείν ή ηελ
εηηθέηα.

4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

5. Μέηπα για ηην καηαπολέμηζη ηηρ πςπκαγιάρ
5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα
Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέηξα

:

Ππξνζβεζηήξαο κε αθξό, ππξνζβεζηηθή ζθόλε,
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ςεθαζκόο κε λεξό

Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά
κέηξα

:

Τςειήο πίεζεο waterjet
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5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα
ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, κπνξεί λα απειεπζεξσζεί κνλνμείδην (CO), δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
(CO2) θαη πξντόληα ηνμηθήο ππξόιπζεο.
5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό θαη απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.

6. Μέηπα για ηην ανηιμεηώπιζη ηςσαίαρ έκλςζηρ
6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο
εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο

:

Απνθύγεηε εηζπλνή αηκώλ θη επαθή
κε ηα κάηηα. ε πεξίπησζε δηαξξνήο
ρξεζηκνπνηείζηε απηόλνκε
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.

6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο

:

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη
θαζαξηζκό

:

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα

:

Δκπνδίζηε ηε κόιπλζε ηνπ ρεξζαίνπ
πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. Με ξίρλεηε
ηα ππνιείκκαηα ζηελ απνρέηεπζε.
Απνκνλώζηε ην πξντόλ κε άκκν, ρώκα
ή άιιν θαηάιιειν απνξξνθεηηθό
πιηθό. Μαδέςηε ην πξντόλ ζε
θαηάιιειν δνρείν γηα αζθαιή
απόξξηςε.
Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
αηνκηθή πξνζηαζία θαη ηε δηάζεζε ηνπ
πξντόληνο παξέρνληαη ζηα ηκήκαηα 8
θαη 13 αληίζηνηρα.

7. Χειπιζμόρ και αποθήκεςζη
7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό

:

7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ

:

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο

:

Απνθύγεηε ηελ παξαηεηακέλε ή
επαλαιακβαλόκελε επαθή κε ην
δέξκα. Μελ εηζπλέεηε αηκνύο. Ζ
θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη πνηώλ θαη
ην θάπληζκα απαγνξεύνληαη ζην ρώξν
εξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο.
Να κελ εθαξκόδεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο
θάησ ησλ 10ΟC θαη άλσ ησλ 38ΟC.
Απνζήθεπζε ζε θαιά αεξηδόκελν θαη
δξνζεξό κέξνο. Μαθξηά από πεγέο
ζεξκόηεηαο
Δθηόο από ηηο εθαξκνγέο πνπ
αλαθέξνληαη ζην 1.2 δελ
πξνβιέπνληαη άιιεο εηδηθέο ηειηθέο
εθαξκνγέο
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8. Έλεγσορ ηηρ έκθεζηρ/αηομική πποζηαζία
8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ
Δπίπεδα νξηαθώλ ηηκώλ ζηνλ αέξα γηα ηε ζέζε
εξγαζίαο
Οςζία
Ξπιόιην
Tνινπόιην
Ν-νμηθό βνπηύιην

mg/m3
435
375
710

ppm
100
100
200

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο
Πξνζηαζία καηηώλ/ηνπ πξνζώπνπ

:

Πξνζηαζία ρεξηώλ/δέξκαηνο

:

Πξνζηαζία αλαπλεπζηηθώλ νδώλ

:

Υξεζηκνπνηήζηε πξνζηαηεπηηθά
γπαιηά
Υξεζηκνπνηείζηε γάληηα από ιαηεμ,
PVC ή άιια ηζνδύλακα πιηθά.
Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή
ελδπκαζία.
Δπηιέμηε κάζθα αεξίνπ κε θίιηξν
ΑΒΔΚ. ε πεξίπησζε
παξαηεηακέλεο ή έληνλεο έθζεζεο
ρξεζηκνπνηήζηε ζπζθεπή
πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο
αλεμάξηεηα από ηνλ αέξα ηνπ
πεξηβάιινληνο.

9. Φςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ
9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
Φπζηθή θαηάζηαζε
Οζκή
Σηκή PH
εκείν ηήμεσο/ζεκείν πήμεσο
εκείν βξαζκνύ
εκείν αλάθιεμεο (θιεηζηό δνρείν)
Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο
Σαρύηεηα εμάηκηζεο
Όξηα εθξεθηηθόηεηαο
Πίεζε αηκώλ (20ν C)
Ππθλόηεηα (25ν C)
Γηαιπηόηεηα ζην λεξό
Ημώδεο (25ν C)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Τγξό
Υαξαθηεξηζηηθή
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
140νC
Πεξίπνπ 30νC
450 νC
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
1%-7,5%
7 mbar
1,32-1,35 gr/cm3
Αδηάιπην
1.500-2.000 mPas

:

Ζ κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε ΠΟΔ
ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία
2004/42/ΔΚ είλαη 500gr/lt (2010).
(Καηεγνξία Α: “ζ”, Σύπνο:Γ,
Δηδηθά επηρξίζκαηα ελόο

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο
ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο)
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ζπζηαηηθνύ) Σν πξντόλ πεξηέρεη
θαηά κέγηζην 499gr/lt.

10. Σηαθεπόηηηα και δπαζηικόηηηα
10.1 Γξαζηηθόηεηα

:

10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα

:

10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ

:

10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ

:

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά

:

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο

:

Σν πξντόλ παξακέλεη ζηαζεξό θάησ
από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο.
Φπιάζζεηε ην πξντόλ καθξηά από
νμεηδσηηθά κέζα, ηζρπξά νμέα θαη
αιθάιηα.
Οη αηκνί κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ
εθξεθηηθά κείγκαηα κε ηνλ αέξα. Σν
μπιόιην είλαη ζηαζεξό αιιά κπνξεί
λα δώζεη βίαηεο αληηδξάζεηο θαηά ηελ
παξνπζία ηζρπξώλ νμεηδσηηθώλ όπσο
ζεητθό νμύ, ληηξηθό νμύ, ππεξρισξηθά
άιαηα. Σνινπόιην: θίλδπλνο έθξεμεο
από επαθή κε αηκνύο ζεητθνύ νμένο,
ληηξηθό νμύ, ππεξρισξηθόο άξγπξνο,
δηνμείδην ηνπ αδώηνπ, κε κεηαιιηθά
αινγνλνύρα, νμετθό νμύ, νξγαληθέο
ληηξηθέο ελώζεηο.
Απνθύγεηε ηελ ππεξζέξκαλζε, ηηο
ειεθηξνζηαηηθέο εθθελώζεηο θαη
νπνηαδήπνηε πεγή αλάθιεμεο.
Φπιάζζεηε ην πξντόλ καθξηά από
νμεηδσηηθά κέζα, ηζρπξά νμέα θαη
αιθάιηα.
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο

11. Τοξικολογικέρ πληποθοπίερ
11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Σν πξντόλ είλαη βιαβεξό ζε πεξίπησζε εηζπλνήο/απνξξόθεζεο από ην δέξκα. Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη εξεζηζκό ησλ βιελλνγόλσλ θαη ησλ αλώηεξσλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ θαζώο θαη
ησλ νθζαικώλ. Σα ζπκπηώκαηα έθζεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θανύξα, εξεζηζκό ησλ
νθζαικώλ/ζηόκαηνο/κύηεο/ιαηκνύ, βήρα, αλαπλεπζηηθή δπζθνιία, ηιίγγνπο, λαπηία. Με
ζπλερή έθζεζε ην πξντόλ κπνξεί λα αζθήζεη κηα δξάζε αθαίξεζεο ιίπνπο από ην δέξκα πνπ
εθδειώλεηαη κε μεξόηεηα θαη ξαγάδεο. Σν πξντόλ πεξηέρεη νπζίεο πνιύ πηεηηθέο πνπ
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο κε
απνηέιεζκα όπσο ππλειία, ίιηγγνη, απώιεηα αληαλαθιαζηηθώλ, λάξθσζε. Μπνξεί λα
παξάγεη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ή κνξθνινγηθέο αιινηώζεηο ιόγσ παξαηεηακέλσλ
εθζέζεσλ, ιόγσ εηζπλνήο κηαο δόζεο γεληθά ρακειόηεξεο ή ίζεο κε 0,25mg/l, 6h εκεξεζίσο.
Σν πξντόλ ζεσξείηαη ύπνπην γηα δπλαηή ηεξαηνγέλεζε κε ηνμηθά θαηλόκελα ζηελ αλάπηπμε
ηνπ εκβξύνπ
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Ξπιόιην
LD50 (Oral): 3523 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): 4350 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalation): 6350 ppm/4h Rabbit
Σνινπόιην
LD50 (Oral): 5580 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): 12124 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalation): 28,1 mg /l/4h Rat
N-νμηθό βνπηύιην
LD50 (Oral): >6400 mg/kg Rat
LD50 (Dermal): >5000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalation): 21,1 mg /l/4h Rat

12. Οικολογικέρ πληποθοπίερ
Σν πξντόλ κπνξεί λα ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ θαη επηβιαβέο γηα ηνπο
πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
12.1 Σνμηθόηεηα

:

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα
απνηθνδόκεζεο
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο

:

12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο

:

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ABT θαη
αΑαΒ
12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο

:

:

:

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο

13. Σηοισεία ζσεηικά με ηη διάθεζη
Σν πξντόλ πξέπεη λα πξνσζείηαη γηα δηάζεζε ζε κηα αλαγλσξηζκέλε επηρείξεζε
απνθνκηδήο ζύκθσλα κε όια ηα πθηζηάκελα εζληθά κέηξα θαη ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.
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14. Πληποθοπίερ ζσεηικέρ με ηη μεηαθοπά
Υεξζαία κεηαθνξά (GGVS / GGVE / ADR / RID)
Καηεγνξία
UN-Nr
Καηεγνξία
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Δηηθέηα

:
:
:
:

3
1263
3
III

Θαιάζζηα κεηαθνξά IMDG
Καηεγνξία
UN-Nr
Καηεγνξία
Marine pollutant
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Δηηθέηα

:
:
:
:
:

3
1263
3
Όρη
III

Δλαέξηα κεηαθνξά (ICAO / IATA)
Καηεγνξία
UN-Nr
Καηεγνξία
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Δηηθέηα

:
:
:
:

3
1263
3
III

15. Σηοισεία ζσεηικά με ηη νομοθεζία
15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ
νπζία ή ην κείγκα
Καηεγνξία Seveso
Πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην πξντόλ ή πεξηερόκελεο
νπζίεο ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα XVII ηνπ
θαλνληζκνύ ΔΚ 1907/2006
Οπζίεο ζηνλ θαηάινγν ππνςήθησλ νπζηώλ (άξζξν
59 ηνπ REACH)
Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε αδεηνδόηεζε
(Παξάξηεκα XIV ηνπ REACH)

:
:

6
εκείν 48
Σνινπόιην

:

Κακία

:

Κακία

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Γελ έρεη δηελεξγεζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ην κείγκα θαη ηηο νπζίεο πνπ
πεξηέρεη
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16. Άλλερ πληποθοπίερ
Πιήξεο θείκελν ππνδείμεσλ θηλδύλνπ (Ζ) πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 2 θαη 3.
Flam.Liq.3
Flam.Liq.2
Acut.Tox.4
Asp.Tox.1
STOT SE 3

:
:
:
:
:

STOT RE 2

:

Repr.2
Skin Irrit.2

:
:

Ζ225
Ζ226
Ζ304

:
:
:

Ζ312
H315
Ζ332
H336
Ζ361d
H373

:
:
:
:
:
:

EUH066

:

Δύθιεθην πγξό, θαη.3
Δύθιεθην πγξό, θαη.2
Ομεία ηνμηθόηεηα, θαη.4
Κίλδπλνο από αλαξξόθεζε, θαη.1
Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα ζηόρνπο- κηα εθάπαμ
έθζεζε (λαξθσηηθή επίδξαζε), θαη.3
Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα ζηόρνπο- κηα επαλεηιεκκέλε
έθζεζε (λαξθσηηθή επίδξαζε), θαη.2
Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή, θαη.2
Δξεζηζκόο δέξκαηνο , θαη.2
Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα
Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο
θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο
Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα
Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε
Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην έκβξπν
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηα όξγαλα ύζηεξα από
παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα
δέξκαηνο ή ζθάζηκν

Πιήξεο θείκελν θξάζεσλ θηλδύλνπ (R) πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 2 θαη 3.
R10
R11
R20/21
R36
R38
R48/20

:
:
:
:
:
:

R63

:

R65

:

R66

:

R67

:

Δύθιεθην
Πνιύ εύθιεθην
Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε επαθή κε ην δέξκα
Eξεζίδεη ηα κάηηα
Δξεζίδεη ην δέξκα
Δπηβιαβέο-Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο ύζηεξα
από παξαηεηακέλε έθζεζε όηαλ εηζπλέεηαη
Πηζαλόο θίλδπλνο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ζην έκβξπν θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο
Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο
ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα ή
ζθάζηκν ηνπ δέξκαηνο
Ζ εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε
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Ζκεξνκελία έθδνζεο: 01/10/2009
Ζκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο: 03/11/2015
πκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο νδεγίεο 67/548/ΔΟΚ, 91/155/ΔΟΚ, 93/112/ΔΚ,
1999/45ΔΚ, 2001/58/ΔΚ, 2001/59/ΔΚ θαη ηνπο θαλνληζκνύο 1907/2006/ΔΚ (REACH),
1272/2008/ΔΚ (CLP), 790/2009/EK (I Atp. CLP) θαη 453/2010/ΔΚ.
Απηέο νη πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο γλώζεηο καο θαη κε απηέο επηδηώθεηαη
ε πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο από ηελ άπνςε θαη κόλν ησλ αλαγθώλ ζε ζέκαηα πγείαο,
αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνύλ λα εθιεθζνύλ σο εγγύεζε
θακίαο από ηηο επηκέξνπο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο.
Ο ηειηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηαιιειόηεηαο νπνηνπδήπνηε πξντόληνο απνηειεί
απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ρξήζηε. Όια ηα πξντόληα ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ αγλώζηνπο
θηλδύλνπο θαη γη’ απηό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε πξνζνρή. Αλ θαη ζπγθεθξηκέλνη
θίλδπλνη πεξηγξάθνληαη εδώ, σζηόζν δελ κπνξνύκε λα εγγπεζνύκε όηη είλαη θαη νη κνλαδηθνί
πνπ ππάξρνπλ.
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