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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 
 

1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : Εποξειδικό χρώμα πισίνας 

Epolux 120 A 

 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή 

του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

 

: 

 

Προβλεπόμενη χρήση: 

Βαφή πισίνας 

Για επαγγελματική χρήση 

 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων 

ασφαλείας 

 

 

 
 

 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

 

: 
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Αριθμός τηλ. εκτάκτου ανάγκης : 2310 796 110 

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 77 93 777 

 

 

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος : Το μείγμαέχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/EK 

(CLP/GHS). 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό  
1272/2008/EK (CLP/GHS): 

 

 

 

 

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Εικονογράμματα κινδύνου 

 

 

 

Προειδοποιητική λέξη 
Δηλώσεις επικινδυνότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
 

 

 

 

 

 

: 

: 

 

 

 

: 
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flam.Liq.3, H226 
Acut.Tox.4, Η332  

Acut.Tox.4, H312 

EyeIrrit.2, H319 

SkinIrrit.2, H315 

SkinSens.1, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

Το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο 

 
Κίνδυνος 

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα 
Η332Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό 

ερεθισμό 

Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

δερματική αντίδραση 

Η411 Τοξικό για τους υδρόβιους 
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Επικίνδυνα συστατικά 

 
 

Δηλώσεις προφύλαξης 

 

 

 

: 

 
 

: 

οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

EUH205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. 

μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών, 

Προϊόν αντίδρασης: Διφαινόλη-Α-
επιχλωριδρίνη 

Γενικά:  

P102 Μακριά από παιδιά 

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να 

έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 

Πρόληψη: 

P210 Μακριά από 

θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές 

επιφάνειες. Μην καπνίζετε 

P280 Nα φοράτε προστατευτικά 

γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 

Απόκριση:  

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν 

αισθανθείτε αδιαθεσία 

Διάθεση: 

P501Διάθεση του περιεχομένου και 

περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, 

περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς 

 

3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

 

3.1 Ουσίες                                                             :    Δεν αφορά το προϊόν   

3.2 Μείγματα 

Ουσία CASNo 

ECNo 

% Ταξινόμηση 

1272/2008/EK 

 

Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών 

 

1330-20-7 

215-535-7 

 

16-25 

 

Flam.Liq.3 H226 

Acut.Tox.4 H332 
Acut.Tox.4 H312 

Skin Irrit.2 H315 

Note C 

Βουτανόλη 

 

71-36-3 

200-751-6 

3-3,5 

 

Flam.Liq.3 H226 

Acut. Tox.4 H302 

STOT SE 3 H335 

Skin Irrit.2 H315 

Eye Dam.1 H318 

STOT SE 3 H336 

Προϊόναντίδρασης: 

Διφαινόλη-Α-επιχλωριδρίνη 

 
 

 

Butylaceate 

25068-38-6 

500-033-5 

 
 

 

123-86-4 

204-658-1 

 

25,5-28 

 

 
 

 

2-2,5 

 

 

 

Eye Irrit.2 H319 

Skin Irrit.2 H315 

Skin Sens.1 H317 
Aquatic Chronic 2 

H411 

Flam.Liq.3 H226 

STOT SE 3 H336 

EUH066 
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4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

 
4.1Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

 

Εισπνοή 

Μετακινήστε το παθόν άτομο σε καθαρό αέρα διατηρώντας το ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν έχει 

ακανόνιστη αναπνοή, προσφέρετε τεχνητή αναπνοή. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν 

παρουσιαστεί δυσκολία στην αναπνοή.  Μη δώσετε τίποτα από το στόμα. 

Δέρμα 
Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Ζητείστε ιατρική 

παρακολούθηση αν επιμένει ο ερεθισμός. 

Μάτια 

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, διατηρώντας αυτά κατά 

το πλύσιμο ανοιχτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή εφόσον συνεχίζει η ενόχληση. 

Κατάποση 

Συμβουλευτείτε γιατρό και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 

Για συμπτώματα και αποτελέσματα που οφείλονται στις εμπεριεχόμενες ουσίες δείτε το 

κεφ.11. 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Ακολουθήστε τις υποδείξεις του γιατρού. 

 

 

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

 
5.1Πυροσβεστικά μέσα   

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέτρα : Πυροσβεστήρας με αφρό, πυροσβεστική σκόνη, 

διοξείδιο του άνθρακα. 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 

μέτρα 
: Υψηλής πίεσης waterjet 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να απελευθερωθεί μονοξείδιο (CO), διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) και προϊόντα τοξικής πυρόλυσης. 

Μπορεί να δημιουργηθεί υπερπίεση στα δοχεία που έχουν εκτεθεί στη φωτιά με κίνδυνο 

έκρηξης. 

 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Χρησιμοποιήστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία για να εμποδίσετε την αποσύνθεση 

του προϊόντος. Η υψηλή πίεση στα δοχεία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά  και κίνδυνο 
έκρηξης.  

Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. 
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6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

 
Εξουδετερώστε    τις   πηγές  ανάφλεξης  (τσιγάρα,  φλόγες,  σπινθήρες  κλπ)  στην  περιοχή  

που  υπάρχει  η  διαρροή.  Αν  δεν  υπάρχουν αντενδείξεις,  ψεκάστε  τα  στερεά  προϊόντα  με  

νερό  για  να  εμποδίσετε  την δημιουργία σκόνης. Χρησιμοποιείτε αναπνευστικές συσκευές αν  

διαφύγουν  αναθυμιάσεις  ή  πούδρα  στον  αέρα.  Κλείστε  τη  διαρροή  αν δεν υπάρχει 

κίνδυνος. Μην διαχειρίζεστε χτυπημένα δοχεία ή διαρρέον  προϊόν  αν  πρώτα  δεν  φορέσετε  

τον  κατάλληλο  προστατευτικό εξοπλισμό. Διώξτε μακριά τα άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα 

με  τον  κατάλληλο  εξοπλισμό.  Για  πληροφορίες  σχετικά  με  τους  κινδύνους  για  το  
περιβάλλον  και  την  υγεία,  προστατευτικά  για  την αναπνευστική οδό, τον εξαερισμό και 

εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δείτε άλλες ενότητες σε αυτό το έγγραφο. 

 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Εμποδίστε τη μόλυνση του χερσαίου 

υδάτινου περιβάλλοντος. Μη ρίχνετε 

τα υπολείμματα στην αποχέτευση. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και 

καθαρισμό 

: Απομονώστε το προϊόν με άμμο, χώμα 

ή άλλο κατάλληλο απορροφητικό 

υλικό. Μαζέψτε το προϊόν σε 

κατάλληλο δοχείο για ασφαλή 

απόρριψη. 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα : Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την 

ατομική προστασία και τη διάθεση του 

προϊόντος παρέχονται στα τμήματα 8 

και 13 αντίστοιχα. 

 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων. Να 

παραμένει σε δοχεία που είναι ερμητικά κλεισμένα. Να ελέγχονται οι υπερχειλίσεις και τα 

κατάλοιπα, αποσύροντάς τα με ασφαλείς μεθόδους (επιγραφή παραγράφου 6). Να αποφεύγεται 

η ελεύθερη απόρριψη, από το δοχείο. Να διατηρείτε μια τάξη και καθαριότητα, όπου κάποιοι 

χειρίζονται επικίνδυνα προϊόντα.Μη εύφλεκτο προϊόν, υπό φυσιολογικές συνθήκες 

αποθήκευσης, χειρισμού και χρήσης. Συνίσταται η μετάγγιση υγρών με αργές ταχύτητες, για να 

αποφευχθεί η δημιουργία ηλεκτροστατικών φορτίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 

εύφλεκτα προϊόντα. Να δείτε την επιγραφή της παραγράφου 10 σχετικά με τις προϋποθέσεις και 

τα υλικά που θα πρέπει να αποφεύγονται.Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο 

χειρισμού. Να πλένετε μετά τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.Λόγω της 
επικινδυνότητας αυτού του προϊόντος για το περιβάλλον, συνίσταται να το χειρίζεστε εντός μιας 

περιοχής που ναδιαθέτει φραγμούς ελέγχου της μόλυνσης σε περίπτωση τυχαίας απόρριψης, 

όπως επίσης κοντά σε αυτό να διατίθεται 

απορροφητικό υλικό. 

 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

 

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10ΟC και άνω των 30ΟC. Αποθήκευση σε καλά 

αεριζόμενο και δροσερό μέρος. Μακριά από πηγές θερμότητας 

 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

Εκτός από τις εφαρμογές που αναφέρονται στο 1.2 δεν προβλέπονται άλλες ειδικές τελικές 

εφαρμογές 
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8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Ουσίες των οποίων οι οριακές τιμές για την επαγγελματική έκθεση θα πρέπει να ελέγχονται στην θέση 

εργασίας (Π.Δ. 307/1986, 

Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 90/99, Π.Δ. 339/01, Π.Δ. 162/07, Π.Δ. 12/2012): 

 
Ουσία Οριακές περιβαλλοντικές τιμές 

Βουταν-1-όλη Οριακή τιμή έκθεσης 100ppm 300mg/m3 

Ανώτατη οριακή τιμή 

έκθεσης 

100ppm 300mg/m3 

Έτος 2014 

CAS: 108-10-1 Οριακή τιμή έκθεσης 100pm 410mg/m3 

Ανώτατη οριακή τιμή 

έκθεσης 

100ppm 410mg/m3 

Έτος 2014 
 

 

 

DNEL (Εργαζομένων) 

 Έκθεση σύντομης διάρκειας Μεγάλη έκθση 

Ουσία Systemic Τοπικό Systemic Τοπικό 
Ξυλόλη (μίγμα 

ισομερών) 

Από το στόμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 

Από το δέρμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 180mg/kg Άνευ αντικειμένου 

Εισπνοή 289mg/m3 289mg/m3 77mg/m3 Άνευ αντικειμένου 

Βουταν-1-όλη Από το στόμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 
Από το δέρμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 
Εισπνοή Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 310mg/m3 

CAS: 108-10-1 Από το στόμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 
Απότο 

δέρμα 

Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 11.8mg/kg Άνευ αντικειμένου 

Εισπνοή 208mg/m3 208mg/m3 83mg/m3 83mg/m3 

 

DNEL (Πληθυσμού) 

 Έκθεση σύντομης διάρκειας Μεγάλη έκθεση 

Ουσία Systemic Τοπικό Systemic Τοπικό 
Ξυλόλη (μίγμα 

ισομερών) 

Από το στόμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 1,6mg/kg Άνευ αντικειμένου 

Από το δέρμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 108mg/kg Άνευ αντικειμένου 

Εισπνοή Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 14.8mg/m3 Άνευ αντικειμένου 

CAS: 108-10-1 Από το στόμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 4.2mg/kg Άνευ αντικειμένου 

Από το δέρμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 4.2mg/kg Άνευ αντικειμένου 

Εισπνοή Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 14.7mg/m3 Άνευ αντικειμένου 

Βουταν-1-όλη Από το στόμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 3.125mg/kg Άνευ αντικειμένου 
Από το δέρμα Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 
Εισπνοή Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου 55mg/m3 

 

PNEC 
Ουσία 
Ξυλόλη (μίγμα 

ισομερών) 

STP 6,58mg/L Γλυκού νερού 0.32mg/L 

Έδαφος 2.31mg/kg Θαλάσσιο νερό 0.327mg/L 

Περιοδικά 0.327mg/L Ίζημα (Γλυκού νερού) 12.46mg/kg 

Από το στόμα Άνευ αντικειμένου Ίζημα (Θαλάσσιο νερό) 12.46mg/kg 

CAS: 108-10-1 STP 27.5mg/L Γλυκού νερού 0.6mg/L 

Έδαφος 1.3mg/kg Θαλάσσιο νερό 0.06mg/L 

Περιοδικά 1.5mg/L Ίζημα (Γλυκού νερού) 8.27mg/kg 

Βουταν-1-όλη STP 2476mg/L Γλυκού νερού 0.082mg/L 

Έδαφος 0.015mg/kg Θαλάσσιο νερό 0.0082mg/L 

Περιοδικά 2.25mg/L Ίζημα (Γλυκού νερού) 0.178mg/kg 

Από το στόμα Άνευ αντικειμένου Ίζημα (Θαλάσσιο νερό) 0.0178mg/kg 

 

 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Γενικά 

Σαν μέτρο πρόληψης συνίσταται η χρήση βασικών μέσων ατομικής προστασίας, με την 

αντίστοιχη σήμανση "CE". Γιαπερισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα ατομικής 
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προστασίας (αποθήκευση, χρήση, καθαρισμός, συντήρηση, κλάσηπροστασίας,...) να διαβάσετε 

το ενημερωτικό δελτίο που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ΜΑΠ. Οι ενδείξεις 

πουπεριέχονται στην παράγραφο αυτή αναφέρονται στο προϊόν και μόνον. Τα μέτρα 

ασφαλείας για το αραιωμένο προϊόν μπορείνα διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό της αραίωσης, 

την χρήση, τον τρόπο εφαρμογής, κ.τ.λ. Για να καθοριστεί η υποχρέωσηεγκατάστασης ντους 
για έκτακτες ανάγκες ή/και για την έκπλυση οφθαλμών στις αποθήκες, θα λαμβάνονται υπόψη 

οι κανόνες που αφορούν στην αποθήκευση χημικών προϊόντων. 

 : Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά 

 Προστασία του αναπνευστικού συστήματος 
Εικονόγραμμα ΜΑΠ Σημαδεμένο Κανονισμοί CEN Παρατηρήσεις 

 
Υποχρεωτική 

προστασία της 

αναπνευστικής οδού 

 
Προσωπίδα 

αυτοφιλτραρίσματος για 

αέρια, ατμούς και 

σωματίδια 

 

 

 

 

 

 

EN 149:2001+A1:2009 

EN 405:2001+A1:2009 

Να αντικαθίσταται 

όταν παρατηρηθεί μια 

αύξηση 

στην αντίσταση στην 

αναπνοή και/ή 

εντοπιστεί 

οσμή ή η γεύση 

ρυπαίνουσας ουσίας. 
 

Προστασία για τα χέρια 
Εικονόγραμμα ΜΑΠ Σημαδεμένο Κανονισμοί CEN Παρατηρήσεις 

 
Υποχρεωτική 

προστασία των 

χεριών 

 
Γάντια πολλαπλών 

χρήσεων 

για χημική προστασία 

 

 

 

 
 
 
EN 374-1:2003 

EN 374-3:2003/AC:2006 

EN 420:2003+A1:2009 

Ο ενδεικνυόμενος από 

τον κατασκευαστή 

χρόνοςδιέλευσης 

(BreakthroughTime) 

θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το 

διάστημα χρήσης του 

προϊόντος. Μην 

χρησιμοποιείτε 

προστατευτικές 

κρέμες, μετά από την 

επαφή του προϊόντος 

με το δέρμα 
 

Προστασία προσώπου και οφθαλμών 
Εικονόγραμμα ΜΑΠ Σημαδεμένο Κανονισμοί CEN Παρατηρήσεις 

 
Υποχρεωτική 

προστασία του 

προσώπου 

 
Προστατευτικό κάλυμμα 

προσώπου 

 

 

EN 166:2001 

EN 167:2001 

EN 168:2001 

EN 172:1994/A1:2000 

EN 172:1994/A2:2001 

EN ISO 4007:2012 

Καθημερινά, να 

καθαρίζεται και να 

απολυμαίνεται, 

σε συμφωνία με τις 

οδηγίες του 

κατασκευαστή 

 

Προστασία του σώματος 
Εικονόγραμμα ΜΑΠ Σημαδεμένο Κανονισμοί CEN Παρατηρήσεις 

 
Υποχρεωτική 

προστασία του 

σώματος 

 
Προστατευτικό ένδυμα 

μιαςχρήσης από χημικούς 

κινδύνους, αντιστατικό 

καιπυρίμαχο 

 

 

EN 1149-1,2,3 

EN 13034:2005+A1:2009 

EN ISO 13982- 

1:2004/A1:2010 

EN ISO 6529:2001 

EN ISO 6530:2005 

EN ISO 13688:2013 

EN 464:1994 

Χρήση αποκλειστική 

στη θέση εργασίας. 

Περιοδικός 

καθαρισμός σε 

συμφωνία με τις 

οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

 
Υποχρεωτική 

προστασία των 

ποδιών 

 
Υποδήματα ασφαλείας με 

αντιστατικές ιδιότητες και 

ανθεκτικά στη ζέστη 

 

 

EN 13287:2008 

EN ISO 20345:2011 

EN 13832-1:2006 

EN ISO 20344:2011 

Προ οποιασδήποτε 

ένδειξης φθοράς, να 

αντικαθίστανται οι 

μπότες 

 

Συμπληρωματικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης 
Μέτρο εκτάκτου 

ανάγκης 

Κανονισμοί Μέτρο εκτάκτου 

ανάγκης 

Κανονισμοί 
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Ντους εκτάκτου ανάγκης 

 

ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2002 

 
Οφθαλμόλουτρο 

 
DIN 12 899 

ISO 3864-1:2002 

 

 
Έλεγχοι από την έκθεση στο περιβάλλον: 

Δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, συνίσταται το να 

αποφεύγεται η απόρριψη, και του προϊόντος, 

αλλά και του δοχείου του, στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την 

επιγραφή παραγράφου 7.1.D. 

 

 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Φυσική κατάσταση : Υγρό 

Οσμή : Χαρακτηριστική 

Τιμή PH : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο βρασμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο) 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 

: 

: 

Περίπου 30οC 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Όρια εκρηκτικότητας : 1%-7,5% 

Πίεση ατμών (20οC) : 7mbar 

Πυκνότητα (25οC) : 1,50-1,55gr/cm3 
Διαλυτότητα στο νερό : Αδιάλυτο 

Ιξώδες (25οC) : 2.000-2.500mPas 

 
9.2 Άλλες πληροφορίες 

   ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 

σύμφωνα με την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 500gr/lt (2010). 

(Κατηγορία Α: “ι”, Τύπος:Δ, 

Ειδικά επιχρίσματα δύο 

συστατικών για ειδικές τελικές 

χρήσεις, όπως δάπεδα.) Το προϊόν 

περιέχει κατά μέγιστο 499gr/lt. 

 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1 Δραστικότητα : Το προϊόν παραμένει σταθερό κάτω 

από κανονικές συνθήκες χρήσης. 

Βουτυλική αλκοόλη: επιτίθεται σε 

διάφορους τύπους πλαστικών υλικών 

Ν-οξικό βουτύλιο: διασπάται εύκολα 
με νερό, ιδίως εν θερμώ. 

10.2 Χημική σταθερότητα : Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από 

οξειδωτικά μέσα, ισχυρά οξέα και 

αλκάλια.  
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10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : Οι ατμοί μπορούν να δημιουργήσουν 

εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Το 

ξυλόλιο είναι σταθερό αλλά μπορεί 

να δώσει βίαιες αντιδράσεις κατά την 

παρουσία ισχυρών οξειδωτικών όπως 
θειϊκό οξύ, νιτρικό οξύ, υπερχλωρικά 

άλατα. Το αιθυλβενζόλιο αντιδρά  

βίαια  με  ισχυρά  οξειδωτικά  και  

επιτίθεται σε διάφορους τύπους 

πλαστικών υλικών.  

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν : Αποφύγετε την υπερθέρμανση, τις 

ηλεκτροστατικές εκκενώσεις και 

οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. 

10.5 Μη συμβατά υλικά : Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από 

οξειδωτικά μέσα, ισχυρά οξέα και 

αλκάλια. 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Με θερμική αποσύνθεση ή σε 

περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να 

ελευθερωθούν ατμοί δυνητικά 

βλαβεροί για την υγεία. 

 

 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικές επιπτώσεις 

 

Σε περίπτωση παρατεταμένης, επαναλαμβανόμενης έκθεσης, ή σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες από τα καθορισμένα όρια έκθεσηςσε επαγγελματίες, μπορούν να δημιουργηθούν 

δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία, ανάλογα με την οδό της έκθεσης:  

A.- Κατάποση: 

- Οξεία τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται. Εντούτοις,παρουσιάζει ουσίες ταξινομημένες σαν επικίνδυνες, από την 

κατάποση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιγραφήπαραγράφου 3. 

- Διαβρωτικό / Ερεθιστικό: Η πόση μιας σημαντικής δόσης μπορεί να δημιουργήσει 
ερεθισμό στον λαιμό σας, πονόκοιλο,ναυτίες και εμετούς. 

B- Εισπνοή: 

- Οξεία τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται, και δεν παρουσιάζειουσίες ταξινομημένες σαν επικίνδυνες, από την εισπνοή. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιγραφή παραγράφου 3. 

- Διαβρωτικό / Ερεθιστικό: Προκαλεί ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, φυσιολογικά 

ανατρέψιμο και συνήθως παραμένειστις άνω αναπνευστικές οδούς. 

C- Επαφή με το δέρμα και τα μάτια: 

- Επαφή με το δέρμα: Δημιουργεί δερματική φλεγμονή. 

- Επαφή με τα μάτια: Παράγει σημαντικές οφθαλμικές βλάβες, μετά την επαφή. 

D- Αποτελέσματα CMR (καρκινογένεσης, μεταλλαξιγέννεσης, τοξικότητας στην 
αναπαραγωγή): 

- Καρκινογενές: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται, και δεν παρουσιάζει ουσίεςταξινομημένες σαν επικίνδυνες, για τα 

περιγραφόμενα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την 

επιγραφήπαραγράφου 3. 

- Μεταλλακτικότητα: Η έκθεση στο προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει γενετικές 

αλλοιώσεις. Για περισσότερες πληροφορίεςσχετικά με τα πιθανά συγκεκριμένα 

αποτελέσματα πάνω στην υγεία, δείτε την επιγραφή 2. 
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- Αναπαραγωγική τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης 

δεν πληρούνται, και δενπαρουσιάζει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παράγραφο 3. 

E- Αποτελέσματα της ευαισθητοποίησης : 

- Αναπνευστικό σύστημα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται, και δενπαρουσιάζει ουσίες ταξινομημένες σαν επικίνδυνες, με 

ευαισθητοποιητικά αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτετην επιγραφή 

παραγράφου 3. 

- Δερματικές διαταραχές: Η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να επιφέρει κρίσεις 

αλλεργικής δερματίτιδας από τηνεπαφή. 

F- Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-χρόνου έκθεσης: 

Προκαλεί ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, φυσιολογικά ανατρέψιμο και συνήθως 

παραμένει στις άνω αναπνευστικέςοδούς. 

G- Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-επαναλαμβανόμενη έκθεση: 

- Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-επαναλαμβανόμενη έκθεση: Βλαβερές 

συνέπειες για την υγεία, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης κατάποσης, προκαλώντας 
καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος με πονοκέφαλο,ζαλάδα, ίλιγγο, ναυτίες, 

εμετούς, σύγχυση και σε περίπτωση σοβαρής πάθησης, απώλεια συνειδήσεως. 

- Δέρμα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 

Ωστόσο, διαθέτει ουσίεςταξινομημένες σαν επικίνδυνες από επαναλαμβανόμενη έκθεση. Για 

περισσότερες πληροφορίες, δείτε την επιγραφή 3. 

H- τοξικότητα αναρρόφησης: 

Η πόση μιας σημαντικής δόσεως μπορεί να προκαλέσει πόνο στους πνεύμονες. 

 

 
Ουσία Οξεία τοξικότητα Είδος 
Poly(bisphenol A-co-

epichlorohydrin) glycidyl end-

capped 

 

LD50 από το στόμα 2001mg/kg Ποντίκι 

LD50 από το δέρμα 2001mg/kg Ποντίκι 

Εισπνοή LC50 Άνευ αντικειμένου  

Ξυλόλη (μίγμα ισομερών) LD50 από το στόμα 4301mg/kg Ποντίκι 

LD50 από το δέρμα 2001mg/kg Κουνέλι 

Εισπνοή LC50 29.1mg/L(4h) Ποντίκι 

CAS:108-10-1 LD50 από το στόμα 2080mg/kg  

LD50 από το δέρμα 16000mg/kg Ποντίκι 

Εισπνοή LC50 12.5mg/L(4h) Ποντίκι 

Βουταν-1-όλη LD50 από το στόμα 2292mg/kg Ποντίκι 
LD50 από το δέρμα 3400mg/kg Κουνέλι 
Εισπνοή LC50 24.66mg/L (4h) Ποντίκι 

 

 
 

12. Οικολογικές πληροφορίες 

 
Δεν διατίθενται πειραματικά στοιχεία από το μίγμα καθεαυτό, σχετικά με τις 

οικοτοξικολογικές ιδιότητες 

 
12.1 Τοξικότητα 

Ουσία Οξεία τοξικότητα Είδος Είδος 
CAS:108-10-1 LC50 900mg/L (48h) Leuciscusidus Ψάρι 

EC50 862mg/L(24h) Daphniamagna Μαλακόστρακο 

EC50 980mg/L(48h) Scenedesmussubspicatus Φύκια 

Βουταν-1-όλη LC50 1740mg/L (96h) Pimephalespromelas Ψάρι 

EC50 1983mg/L (48h) Daphniamagna Μαλακόστρακο 

EC50 500mg/L (96h) Scenedesmussubspicatus Φύκια 
 

  

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
Ουσία Διασπασιμότητα Βιοδιασπασιμότητα 
CAS:108-10-1 BOD5 2.06g O2/g Συγκέντρωση 100mg/L 

COD 2.16g O2/g Περίοδος 14 ημέρες 

BOD5/COD 0.95 % βιοδιασπώμενο 84% 

  



 
TETRALUX 

Σελίδα 10 από 13                                                          Ημερομηνία έκδοσης/τροποποίησης:04/05/2017 

ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΟΙΚ. ΤΕΤΡ. 5Α ΟΔΟΣ 7/8 – ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
Τ.Κ.: 570 22, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΤΗΛ.: 2310 796 110 
2310 796 278 
FAX: 2310 723 096 
http://www.tetralux.gr 

info@tetralux.gr 

Βουταν-1-όλη BOD5 1.71g O2/g Συγκέντρωση Άνευ αντικειμένου 

COD 2.46g O2/g Περίοδος 19 ημέρες 

BOD5/COD 0.69 % βιοδιασπώμενο 98 % 
 

 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
Ουσία Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
Ξυλόλη (μίγμα ισομερών) BCF 9 

LogPOW 2,77 

Δυνατότητα Χαμηλό 

CAS:108-10-1 BCF 2 

LogPOW 1.31 

Δυνατότητα Χαμηλό 

Βουταν-1-όλη BCF 1 

LogPOW 0,88 

Δυνατότητα Χαμηλό 
 

  

   
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος   

Ουσία Την απορρόφηση/εκρόφηση Αστάθεια 
Ξυλόλη (μίγμα ισομερών) Koc 202 Henry 5,249E+2Pa*m3/mol 

Συμπέρασμα Μέτριο Ξηρού εδάφους Ναι 

Επιφανειακή τάση Άνευ αντικειμένου Υγρό χώμα Ναι 

CAS:108-10-1 Koc Άνευ αντικειμένου Henry Άνευ αντικειμένου 

Συμπέρασμα Άνευ αντικειμένου Ξηρού εδάφους Άνευ αντικειμένου 

Επιφανειακή τάση 23500N/m (25OC) Υγρό χώμα Άνευ αντικειμένου 

Οξικός n-βουτυλεστέρας Koc Άνευ αντικειμένου Henry Άνευ αντικειμένου 
Συμπέρασμα Άνευ αντικειμένου Ξηρού εδάφους Άνευ αντικειμένου 
Επιφανειακή τάση 24780 N/m (25OC) Υγρό χώμα Άνευ αντικειμένου 

 

12.5Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ 

Μη εφαρμόσιμο 

 

  

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις :  Μη περιγραφόμενες 

 

  

 

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 
Κωδικός Περιγραφή Είδος καταλόγου (κανονισμός 

ΕΕ αριθμ.1357/2014) 
08 01 11* Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που 

περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 

επικίνδυνες ουσίες 

Επικίνδυνο 

 
Είδη / Τύποι Αποβλήτων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014): 

HP14 Οικοτοξικό, HP5 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα από αναρρόφηση, 

HP3 Εύφλεκτο, HP4 Ερεθιστικό — ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη, HP6 Οξεία 

τοξικότητα, HP13 Ευαισθητοποιητικό, HP11Μεταλλαξιογόνο 

Διαχείριση των αποβλήτων (διάθεση και αξιοποίηση): 

Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με το 

Παράρτημα 1 και το Παράρτημα 2 (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Ν. 22/2011). Σύμφωνα με τους κωδικούς 15 

01 (2014/955/ΕE), στην περίπτωση που η συσκευασία έχει έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν, πρέπει 

να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως το ίδιο το προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μη επικίνδυνο απόβλητο. Δεν συνιστάται η απόρριψή της σε πλωτές οδούς. Βλ. 

παράγραφο 6.2 

 

14. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά 

 
Χερσαία μεταφορά (GGVS / GGVE / ADR / RID) 

Κατηγορία 

UN-Nr 

 

: 

: 

 

3 

1263 
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Κατηγορία 

Ομάδα συσκευασίας 

Ετικέτα 

: 

: 

 

 

 

3 

III 

 
 Θαλάσσια μεταφορά IMDG 

Κατηγορία 

UN-Nr 
Κατηγορία 

Marinepollutant 

Ομάδα συσκευασίας 

Ετικέτα 

 

: 

: 
: 

: 

: 

 

 

 

 

 

3 

1263 
3 

Ναι 

III 

 
Εναέρια μεταφορά (ICAO / IATA) 

Κατηγορία 

UN-Nr 

Κατηγορία 

Ομάδα συσκευασίας 

Ετικέτα 

 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

3 

1263 

3 

III 

  

   

   

15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 

 
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 

ουσία ή το μείγμα 

Ουσίες υποψήφιες προς έγκριση στον Κανονισμό 

(ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 

: Άνευ αντικειμένου 

Κανονισμός (ΕΚ) 1005/2009, για τις ουσίες που 

καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 

: Άνευ αντικειμένου 

Ενεργές ουσίες που δεν έχουν περιληφθεί στο 

Παράρτημα Ι (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012, σχετικά με 

τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων 

χημικών προϊόντων 

: 

 

: 

Άνευ αντικειμένου 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

Περιορισμοί στην εμπορία, διάθεση και χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και 

μιγμάτων (Παράρτημα XVII, REACH) 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή σε μείγματα σε συσκευές αερολυμάτων που 
διατίθενται στην αγορά για 

το ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως: 

— μεταλλική λαμπυρίζουσα σκόνη, χρησιμοποιούμενη κυρίως για διακόσμηση, 

— τεχνητό χιόνι και πάχνη, 

— απομίμηση εκλύσεως εντερικών αερίων, 

— αερολύματα σερπαντίνας σε σπρέι, 

— απομιμήσεις περιττωμάτων, 

— καραμούζες, 

— διακοσμητικές νιφάδες και αφροί 

— απομιμήσεις ιστών αράχνης, 
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— βρωμούσες 

 

Συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την προστασία των προσώπων ή του περιβάλλοντος: 

Συνίσταται η χρήση των συνοψισμένων πληροφοριών στο παρόν δελτίο στοιχείων ασφαλείας, 

σαν στοιχεία εισόδου σε μιααξιολόγηση κινδύνων των τοπικών περιστάσεων, με στόχο τον 
καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων,στον χειρισμό, χρήση, 

αποθήκευση και απόρριψη αυτού του προϊόντος 

 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα και τις ουσίες που 

περιέχει 

16. Άλλες πληροφορίες 

 

Πλήρες  κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2 και 3. 

Flam.Liq.2 

Flam.Liq.3 

: 

: 

Εύφλεκτουγρό, κατ.2 

Εύφλεκτουγρό, κατ.3 

Acut.Tox.4  : Οξείατοξικότητα, κατ.4 

Asp.Tox.1 : Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατ.1 

SkinIrrit.2 

SkinSens.1  

: 

: 

Ερεθισμός δέρματος , κατ.2 

Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατ.1 

EyeDam.1  : Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/Ερεθισμός των οφθαλμών, κατ.1 

STOT SE 3 

 

Eye Irrit.2 

Aquat.Chronic 2 

 
Aquat. Chronic 3 

 

 

: 

 

: 

: 

 
: 

 

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους ύστερα από μια 

εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3 

Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία1 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, 

κατηγορία 2 
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου 

κατηγορία 3 

Η225 

Η226 

Η302 

: 

: 

: 

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα 

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

Η304            : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης 

και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς 

Η312               : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα 

Η315              

Η317 

: 

: 

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση 
Η318 

Η319 

Η332  

Η335 

Η336 

: 

: 

: 

: 

: 

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 

Η411 

 

Η412 

 

EUH066 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρματος ή σκάσιμο 

   

                                                                                                                                                                            

Ημερομηνία έκδοσης:31/10/2016 

Ημερομηνία τροποποίησης: 04/05/2017 
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Συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία 93/112/ΕΚ και τους κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ 

(REACH), 1272/2008/ΕΚ (CLP), 790/2009/EK(IAtp. CLP) και 453/2010/ΕΚ. 

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και με αυτές επιδιώκεται 

η περιγραφή του προϊόντος από την άποψη και μόνο των αναγκών σε θέματα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να εκληφθούν ως εγγύηση 

καμίας από τις επιμέρους ιδιότητες του προϊόντος. 

Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε προϊόντος αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν αγνώστους 

κινδύνους και γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Αν και συγκεκριμένοι 

κίνδυνοι περιγράφονται εδώ, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι και οι μοναδικοί 

που υπάρχουν. 
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  ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 
 

1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης  

 
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 120 Epolux  Eποξειδικό χρώμα πισίνας 

Β 

 

 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της 

ουσίας ή του μείγματος και 

αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

 

: 

 

Προβλεπόμενη χρήση: Πολυαμίδιο που 

αναμειγνύεται με το εποξειδικό χρώμα 

πισίνας  Α 

Για επαγγελματική χρήση 
 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου 

δεδομένων ασφαλείας 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

 

 

: 
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             Αριθμός τηλ. εκτάκτου ανάγκης : 2310 796 110 

             Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 77 93 777 

 

 

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος : Το μείγμα έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/EK 

(CLP/GHS). 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό  

1272/2008/EK (CLP/GHS)                                :   

 
 

 

 

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Εικονογράμματα κινδύνου 

 

 

 

Προειδοποιητική λέξη 

Δηλώσεις επικινδυνότητας 
 

 

 

: 

 

 
 

 

 

 

 

: 

: 

 

 

: 

: 
 

 

 

Flam.Liq.3, H226 

Skin Irrit.2, H315 

Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 

Eye Dam.1, H318 

Skin Sens.1, H317 

Aquatic Chronic 2, H411                         

 

Το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο 

   
Κίνδυνος 

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 

H312 Eπιβλαβές σε επαφή με το δέρμα 
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                Επικίνδυνα συστατικά 

 

 

 

               Δηλώσεις προφύλαξης 

 

 

      

 

 
 

 

: 

 

 

 

: 

Η332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 

Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

δερματική αντίδραση 
Η411 Τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Λιπαρά οξέα, C-18 ακόρεστα, διμερές, 

πολυμερές με λιπαρά οξέα ταλλέλαιου και 

τριαιθυλενοτετραμίνη, Ξυλόλιο, μίγμα 

ισομερών, 

Γενικά:  

P102 Μακριά από παιδιά 

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να 

έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 

Πρόληψη: 
P210 Μακριά από 

θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές 

επιφάνειες. Μην καπνίζετε 

P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ 

αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ 

εκνεφώματα. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον. 

P280 Nα φοράτε προστατευτικά 

γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 

Απόκριση:  
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν 

αισθανθείτε αδιαθεσία 

P333+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 

δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. 

P337+313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός 

ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε 

γιατρό. 

Αποθήκευση: 

P403+233 Αποθηκεύεται σε καλά 
αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται 

ερμητικά κλειστός. 

Διάθεση: 

P501Διάθεση του περιεχομένου και 

περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, 

περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς 
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3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

 

3.1 Ουσίες                                                             :    Δεν αφορά το προϊόν   

 

3.2 Μείγματα 

 

Ουσία CAS No 

EC No 

% Ταξινόμηση 

1272/2008/EK 

 

Λιπαρά οξέα, C-18 ακόρεστα, 

διμερές, πολυμερές με λιπαρά 

οξέα ταλλέλαιου και 

τριαιθυλενοτετραμίνη 
 

 

Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών 

 

68082-29-1 

 

 

 
 

 

1330-20-7 

215-535-7 

 

38-40 

 

 

 
 

 

60-62 

 

Skin Irrit.2 H315 

Eye Dam.1 H318 

Skin Sens.1 H317 

Aquatic Chronic 2 
H411 

 

Flam.Liq.3 H226 

Acut.Tox.4 H332 

Acut.Tox.4 H312 

Skin Irrit.2 H315 

Note C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

 

Εισπνοή 

 

: 

 

Μετακινήστε το παθόν άτομο σε καθαρό αέρα 

διατηρώντας το ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν έχει 

ακανόνιστη αναπνοή, προσφέρετε τεχνητή 

αναπνοή. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν 

παρουσιαστεί δυσκολία στην αναπνοή.  Μη 

δώσετε τίποτα από το στόμα. 

Δέρμα : Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. 

Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Ζητείστε ιατρική 
παρακολούθηση αν επιμένει ο ερεθισμός. 

Μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για 

15 λεπτά τουλάχιστον, διατηρώντας αυτά κατά το 

πλύσιμο ανοιχτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή 

εφόσον συνεχίζει η ενόχληση. 

Κατάποση : 

 

 

 

 

Συμβουλευτείτε γιατρό και δείξτε το δοχείο ή την 

ετικέτα. 

 

 

 

 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 

Για συμπτώματα και αποτελέσματα που οφείλονται στις εμπεριεχόμενες ουσίες δείτε το 

κεφ.11. 

 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
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Ακολουθήστε τις υποδείξεις του γιατρού. 

 

 

 

                                          

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

 
5.1  Πυροσβεστικά μέσα                        

 

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέτρα 
 

: 

 

Πυροσβεστήρας με αφρό, πυροσβεστική σκόνη, 

διοξείδιο του άνθρακα.  

 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 

μέτρα 

 

: 

 

Υψηλής πίεσης waterjet 

 
5.2  Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να απελευθερωθεί μονοξείδιο (CO), διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) και προϊόντα τοξικής πυρόλυσης. 

Μπορεί να δημιουργηθεί υπερπίεση στα δοχεία που έχουν εκτεθεί στη φωτιά με κίνδυνο 

έκρηξης. 

 

 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Χρησιμοποιήστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία για να εμποδίσετε την αποσύνθεση 

του προϊόντος. Η υψηλή πίεση στα δοχεία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγία και κίνδυνο 

έκρηξης.  

 

Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. 

 

 

 

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός 

εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

 

 

: Εξουδετερώστε    τις   πηγές  

ανάφλεξης  (τσιγάρα,  φλόγες,  

σπινθήρες  κλπ)  στην  περιοχή  που  

υπάρχει  η  διαρροή.  Αν  δεν  

υπάρχουν αντενδείξεις,  ψεκάστε  τα  

στερεά  προϊόντα  με  νερό  για  να  

εμποδίσετε  την δημιουργία σκόνης. 
Χρησιμοποιείτε αναπνευστικές 

συσκευές αν  διαφύγουν  αναθυμιάσεις  

ή  πούδρα  στον  αέρα.  Κλείστε  τη  

διαρροή  αν δεν υπάρχει κίνδυνος. 

Μην διαχειρίζεστε χτυπημένα δοχεία ή 

διαρρέον  προϊόν  αν  πρώτα  δεν  

φορέσετε  τον  κατάλληλο  

προστατευτικό εξοπλισμό. Διώξτε 

μακριά τα άτομα που δεν είναι 

εφοδιασμένα 

με  τον  κατάλληλο  εξοπλισμό.  Για  
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πληροφορίες  σχετικά  με  τους  

κινδύνους  για  το  περιβάλλον  και  

την  υγεία,  προστατευτικά  για  την 

αναπνευστική οδό, τον εξαερισμό και 

εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δείτε 
άλλες ενότητες σε αυτό το έγγραφο. 

 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Εμποδίστε τη μόλυνση του χερσαίου 

υδάτινου περιβάλλοντος. Μη ρίχνετε 

τα υπολείμματα στην αποχέτευση. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και 

καθαρισμό 

: Απομονώστε το προϊόν με άμμο, χώμα 

ή άλλο κατάλληλο απορροφητικό 

υλικό. Μαζέψτε το προϊόν σε 

κατάλληλο δοχείο για ασφαλή 

απόρριψη. 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα : Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την 
ατομική προστασία και τη διάθεση του 

προϊόντος παρέχονται στα τμήματα 8 

και 13 αντίστοιχα. 

 

 

7. Χειρισμός και αποθήκευση 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων. Να 

παραμένει σε δοχεία που είναι ερμητικά κλεισμένα. Να ελέγχονται οι υπερχειλίσεις και τα 

κατάλοιπα, αποσύροντάς τα με ασφαλείς μεθόδους (επιγραφή παραγράφου 6). Να αποφεύγεται 

η ελεύθερη απόρριψη, από το δοχείο. Να διατηρείτε μια τάξη και καθαριότητα, όπου κάποιοι 

χειρίζονται επικίνδυνα προϊόντα. Μη εύφλεκτο προϊόν, υπό φυσιολογικές συνθήκες 
αποθήκευσης, χειρισμού και χρήσης. Συνίσταται η μετάγγιση υγρών με αργές ταχύτητες, για να 

αποφευχθεί η δημιουργία ηλεκτροστατικών φορτίσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 

εύφλεκτα προϊόντα. Να δείτε την επιγραφή της παραγράφου 10 σχετικά με τις προϋποθέσεις και 

τα υλικά που θα πρέπει να αποφεύγονται. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο 

χειρισμού. Να πλένετε μετά τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Λόγω της 

επικινδυνότητας αυτού του προϊόντος για το περιβάλλον, συνίσταται να το χειρίζεστε εντός μιας 

περιοχής που να διαθέτει φραγμούς ελέγχου της μόλυνσης σε περίπτωση τυχαίας απόρριψης, 

όπως επίσης κοντά σε αυτό να διατίθεται 

απορροφητικό υλικό. 

 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
 

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10ΟC και άνω των 30ΟC. Αποθήκευση σε καλά 

αεριζόμενο και δροσερό μέρος. Μακριά από πηγές θερμότητας 

 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

 

Εκτός από τις εφαρμογές που αναφέρονται στο 1.2 δεν προβλέπονται άλλες ειδικές τελικές 

εφαρμογές 
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8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Ουσίες των οποίων οι οριακές τιμές για την επαγγελματική έκθεση θα πρέπει να ελέγχονται 
στην θέση εργασίας (Π.Δ. 307/1986, 

Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 90/99, Π.Δ. 339/01, Π.Δ. 162/07, Π.Δ. 12/2012): 

 
Ουσία Οριακές περιβαλλοντικές τιμές 

Ξυλόλη, μίγμα ισομερών Οριακή τιμή έκθεσης 100ppm 435mg/m3 

Ανώτατη οριακή τιμή 

έκθεσης 

100ppm 435mg/m3 

Έτος 2001 
 

  

 

 

 

 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 

Γενικά 

 

Σαν μέτρο πρόληψης συνίσταται η χρήση βασικών μέσων ατομικής προστασίας, με την 

αντίστοιχη σήμανση "CE". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα ατομικής 
προστασίας (αποθήκευση, χρήση, καθαρισμός, συντήρηση, κλάση προστασίας,...) να 

διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ΜΑΠ. Οι 

ενδείξεις που περιέχονται στην παράγραφο αυτή αναφέρονται στο προϊόν και μόνον. Τα μέτρα 

ασφαλείας για το αραιωμένο προϊόν μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό της αραίωσης, 

την χρήση, τον τρόπο εφαρμογής, κ.τ.λ. Για να καθοριστεί η υποχρέωση εγκατάστασης ντους 

για έκτακτες ανάγκες ή/και για την έκπλυση οφθαλμών στις αποθήκες, θα λαμβάνονται υπόψη 

οι κανόνες που αφορούν στην αποθήκευση χημικών προϊόντων. 

  

 : Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά 

 Προστασία του αναπνευστικού συστήματος 
Εικονόγραμμα ΜΑΠ Σημαδεμένο Κανονισμοί CEN Παρατηρήσεις 

    
Υποχρεωτική    

προστασία της 

αναπνευστικής οδού 

 
Προσωπίδα 

αυτοφιλτραρίσματος για 

αέρια, ατμούς και 

σωματίδια 

 

 

 

 

 

 

EN 149:2001+A1:2009 

EN 405:2001+A1:2009 

Να αντικαθίσταται 

όταν παρατηρηθεί μια 

αύξηση 

στην αντίσταση στην 

αναπνοή και/ή 

εντοπιστεί 

οσμή ή η γεύση 

ρυπαίνουσας ουσίας. 
 

Προστασία για τα χέρια 
Εικονόγραμμα ΜΑΠ Σημαδεμένο Κανονισμοί CEN Παρατηρήσεις 

     
Υποχρεωτική    

προστασία των 

χεριών 

 
Γάντια πολλαπλών 

χρήσεων 

για χημική προστασία 

 
 

 

 
 
 
EN 374-1:2003 

EN 374-3:2003/AC:2006 

EN 420:2003+A1:2009 

Ο ενδεικνυόμενος από 

τον κατασκευαστή 

χρόνος διέλευσης 

(Breakthrough Time) 

θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το 

διάστημα χρήσης του 

προϊόντος. Μην 

χρησιμοποιείτε 

προστατευτικές 

κρέμες, μετά από την 

επαφή του προϊόντος 

με το δέρμα 
 

Προστασία προσώπου και οφθαλμών 
Εικονόγραμμα ΜΑΠ Σημαδεμένο Κανονισμοί CEN Παρατηρήσεις 
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Υποχρεωτική    

προστασία του 

προσώπου 

 
Προστατευτικό κάλυμμα 

προσώπου 

 

 

EN 166:2001 

EN 167:2001 

EN 168:2001 

EN 172:1994/A1:2000 

EN 172:1994/A2:2001 

EN ISO 4007:2012 

Καθημερινά, να 

καθαρίζεται και να 

απολυμαίνεται, 

σε συμφωνία με τις 

οδηγίες του 

κατασκευαστή 

 

Προστασία του σώματος 
Εικονόγραμμα ΜΑΠ Σημαδεμένο Κανονισμοί CEN Παρατηρήσεις 

  
Υποχρεωτική    

προστασία του 

σώματος 

 
Προστατευτικό ένδυμα 

μιας χρήσης από χημικούς 

κινδύνους, αντιστατικό 

και πυρίμαχο 

 

 

EN 1149-1,2,3 

EN 13034:2005+A1:2009 

EN ISO 13982- 

1:2004/A1:2010 

EN ISO 6529:2001 

EN ISO 6530:2005 

EN ISO 13688:2013 

EN 464:1994 

Χρήση αποκλειστική 

στη θέση εργασίας. 

Περιοδικός 

καθαρισμός σε 

συμφωνία με τις 

οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

    
Υποχρεωτική    

προστασία των 

ποδιών 

 
Υποδήματα ασφαλείας με 

αντιστατικές ιδιότητες και 

ανθεκτικά στη ζέστη 

 

 

EN 13287:2008 

EN ISO 20345:2011 

EN 13832-1:2006 

EN ISO 20344:2011 

Προ οποιασδήποτε 

ένδειξης φθοράς, να 

αντικαθίστανται οι 

μπότες 

 

Συμπληρωματικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης 
Μέτρο εκτάκτου 

ανάγκης 

Κανονισμοί Μέτρο εκτάκτου 

ανάγκης 

Κανονισμοί 

    
Ντους εκτάκτου ανάγκης 

 

ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2002 

 
Οφθαλμόλουτρο 

 
DIN 12 899 

ISO 3864-1:2002 

 

 
Έλεγχοι από την έκθεση στο περιβάλλον: 

Δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, συνίσταται το να 

αποφεύγεται η απόρριψη, και του προϊόντος, 

αλλά και του δοχείου του, στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την 

επιγραφή παραγράφου 7.1.D. 

 

 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 

Φυσική κατάσταση : Υγρό 
Οσμή : Χαρακτηριστική 

Τιμή PH : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Σημείο βρασμού : 136-144 οC  

Σημείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο) 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 

: 

: 

Περίπου 30οC 

>465 οC 

Ταχύτητα εξάτμισης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Όρια εκρηκτικότητας : 1%-7% 

Πίεση ατμών (20ο C) : 9,5 hPa  

Πυκνότητα (25ο C) : 0,92 gr/cm3 

Διαλυτότητα στο νερό : Αδιάλυτο 
Ιξώδες (25ο C) : 500-1.000 mPas 
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9.2 Άλλες πληροφορίες 

 

   ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)  : Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 

σύμφωνα με την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ είναι 500gr/lt (2010). 
(Κατηγορία Α: “ι”, Τύπος:Δ, 

Ειδικά επιχρίσματα δύο 

συστατικών για ειδικές τελικές 

χρήσεις, όπως δάπεδα.) Το προϊόν 

περιέχει κατά μέγιστο 499gr/lt. 

 

 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

 
10.1 Δραστικότητα : Το προϊόν παραμένει σταθερό κάτω 

από κανονικές συνθήκες χρήσης. 

 

10.2 Χημική σταθερότητα : Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από 
οξειδωτικά μέσα, ισχυρά οξέα και 

αλκάλια.  

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : Οι ατμοί μπορούν να δημιουργήσουν 

εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Το 

ξυλόλιο είναι σταθερό αλλά μπορεί 

να δώσει βίαιες αντιδράσεις κατά την 

παρουσία ισχυρών οξειδωτικών όπως 

θειϊκό οξύ, νιτρικό οξύ, υπερχλωρικά 

άλατα.  

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν : Αποφύγετε την υπερθέρμανση, τις 

ηλεκτροστατικές εκκενώσεις και 
οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. 

10.5 Μη συμβατά υλικά : Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από 

οξειδωτικά μέσα, ισχυρά οξέα και 

αλκάλια. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Με θερμική αποσύνθεση ή σε 

περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να 

ελευθερωθούν ατμοί δυνητικά 

βλαβεροί για την υγεία. 

 

 

 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικές επιπτώσεις 

 

Σε περίπτωση παρατεταμένης, επαναλαμβανόμενης έκθεσης, ή σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες από τα καθορισμένα όρια έκθεσης σε επαγγελματίες, μπορούν να 

δημιουργηθούν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία, ανάλογα με την οδό της έκθεσης:  

A.- Κατάποση: 

- Οξεία τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται. Εντούτοις, παρουσιάζει ουσίες ταξινομημένες σαν επικίνδυνες, από την 

κατάποση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιγραφή παραγράφου 3. 

- Διαβρωτικό / Ερεθιστικό: Η πόση μιας σημαντικής δόσης μπορεί να δημιουργήσει 

ερεθισμό στον λαιμό σας, πονόκοιλο, ναυτίες και εμετούς. 
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B- Εισπνοή: 

- Οξεία τοξικότητα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται, και δεν παρουσιάζει ουσίες ταξινομημένες σαν επικίνδυνες, από την εισπνοή. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιγραφή παραγράφου 3. 

- Διαβρωτικό / Ερεθιστικό: Προκαλεί ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, φυσιολογικά 
ανατρέψιμο και συνήθως παραμένει στις άνω αναπνευστικές οδούς. 

C- Επαφή με το δέρμα και τα μάτια: 

- Επαφή με το δέρμα: Ελαφρώς βλαβερό, προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

- Επαφή με τα μάτια: Παράγει σημαντικές οφθαλμικές βλάβες, μετά την επαφή. 

E- Αποτελέσματα της ευαισθητοποίησης : 

- Αναπνευστικό σύστημα: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται, και δεν παρουσιάζει ουσίες ταξινομημένες σαν επικίνδυνες, με 

ευαισθητοποιητικά αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιγραφή 

παραγράφου 3. 

- Δερματικές διαταραχές: Η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να επιφέρει κρίσεις 

αλλεργικής δερματίτιδας από την επαφή. 
H- τοξικότητα αναρρόφησης: 

Η πόση μιας σημαντικής δόσεως μπορεί να προκαλέσει πόνο στους πνεύμονες. 

 

 

Ουσία Οξεία τοξικότητα Είδος 

Λιπαρά οξέα, C-18 

ακόρεστα, διμερές, 

πολυμερές με λιπαρά 

οξέα ταλλέλαιου και 

τριαιθυλενοτετραμίνη 

LD50 από το στόμα 2000mg/kg Ποντίκι 

LD50 από το δέρμα 2000mg/kg Κουνέλι 

Εισπνοή LC50 Άνευ αντικειμένου  

Ξυλόλη (μίγμα 

ισομερών) 
LD50 από το στόμα 3523mg/kg Ποντίκι 

LD50 από το δέρμα 4201mg/kg Κουνέλι 

Εισπνοή LC50 27,6mg/L(4h) Ποντίκι 

 
 

 

 

 

12. Οικολογικές πληροφορίες 

 
Δεν διατίθενται πειραματικά στοιχεία από το μίγμα καθεαυτό, σχετικά με τις 

οικοτοξικολογικές ιδιότητες 

 

 
12.1 Τοξικότητα 

 
Ουσία Οξεία τοξικότητα Είδος Είδος 
Λιπαρά οξέα, C-18 ακόρεστα, 

διμερές, πολυμερές με λιπαρά οξέα 

ταλλέλαιου και τριαιθυλενοτετραμίνη 

LC50 7,07mg/L (96h) Danio rerio Ψάρι 

EC50 7,07mg/L(48h) Daphnia magna Μαλακόστρακο 

EC50 4,34mg/L(72h) Pseudokirchneriella 

subcapitata 
Φύκια 

Ξυλόλη (μίγμα ισομερών) LC50 330mg/L (96h) Oncorhynchus mykiss Ψάρι 

EC50 1mg/L (24h) Daphnia magna Μαλακόστρακο 

EC50 4,36mg/L (73h) Pseudokirchneriella 

subcapitata 
Φύκια 

 
 

 

  

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

 

Λιπαρά οξέα, C-18 ακόρεστα, διμερές, πολυμερές με λιπαρά οξέα ταλλέλαιου και 
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τριαιθυλενοτετραμίνη : 4% μετά από 28 μέρες. 

 

Ξυλόλη (μίγμα ισομερών) : 87,8% μετά από 28 μέρες. 

 

 
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

 

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών δεν είναι δυνατό να συμπεράνουμε ότι υπάρχει 

ενδεχόμενο επικινδυνότητας του μίγματος. 

  

   

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

 

  

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών δεν είναι δυνατό να συμπεράνουμε ότι υπάρχει 

ενδεχόμενο επικινδυνότητας του μίγματος. 

 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ 
Μη εφαρμόσιμο 

 

  

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις :  Μη περιγραφόμενες 

 

  

 

 

 

 

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

 
Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο έδαφος πρέπει να αποφευχθεί. 

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων. Σύμφωνα 

με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες. 

 

 

 

14. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά 

 
Χερσαία μεταφορά (GGVS / GGVE / ADR / RID) 
Κατηγορία 

UN-Nr 

Κατηγορία 

Ομάδα συσκευασίας 

Ετικέτα 

 
: 

: 

: 

: 

 

 

 

 
3 

1866 

3 

III 

 
 

  

Θαλάσσια μεταφορά IMDG 

Κατηγορία 

UN-Nr 

Κατηγορία 

Marine pollutant 
Ομάδα συσκευασίας 

Ετικέτα 

 

 

 

: 

: 

: 

: 
: 

 

 

 

 

 

3 

1866 

3 

Ναι 
III 
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Εναέρια μεταφορά (ICAO / IATA) 

Κατηγορία 

UN-Nr 

Κατηγορία 
Ομάδα συσκευασίας 

Ετικέτα 

 

 

: 

: 

: 
: 

 

 

 

 

 

3 

1866 

3 
III 

  

   

   

 

 

 

15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 

 
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 

ουσία ή το μείγμα 

Ουσίες υποψήφιες προς έγκριση στον Κανονισμό 

(ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 

: Άνευ αντικειμένου 

Κανονισμός (ΕΚ) 1005/2009, για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 

: Άνευ αντικειμένου 

Ενεργές ουσίες που δεν έχουν περιληφθεί στο 

Παράρτημα Ι (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012, σχετικά με 

τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων 

χημικών προϊόντων 

: 

 

: 

Άνευ αντικειμένου 

 

Άνευ αντικειμένου 

 

 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το μείγμα και τις ουσίες που 

περιέχει 

 

 

16. Άλλες πληροφορίες 

 

Πλήρες  κείμενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τομείς 2 και 3. 

 

Flam.Liq.3 

 

: 

 

Εύφλεκτο υγρό, κατ.3 

Acut.Tox.4              : Οξεία τοξικότητα, κατ.4 

Skin Irrit.2              

Skin Sens.1             

: 

: 

Ερεθισμός δέρματος , κατ.2 

Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατ.1 

Eye Dam.1             : Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/Ερεθισμός των οφθαλμών, κατ.1 

Aquat.Chronic 2 : Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, 
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κατηγορία 2 

 

 

 
Η226    

 
: 

 
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα 

Η312               : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα 

Η315              

Η317             

: 

: 

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση 

Η318        

Η319                

Η332                             

: 

: 

: 

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 

Η411 

 

 

          

: 

: 

 

 

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

 

                             

  

 

 

Ημερομηνία έκδοσης: 02/05/2017 

Συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία 93/112/ΕΚ και τους κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ 

(REACH), 1272/2008/ΕΚ (CLP), 790/2009/EK (I Atp. CLP) και  453/2010/ΕΚ. 

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και με αυτές επιδιώκεται 

η περιγραφή του προϊόντος από την άποψη και μόνο των αναγκών σε θέματα υγείας, 

ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να εκληφθούν ως εγγύηση 
καμίας από τις επιμέρους ιδιότητες του προϊόντος. 

Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε προϊόντος αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν αγνώστους 

κινδύνους και γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Αν και συγκεκριμένοι 

κίνδυνοι περιγράφονται εδώ, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι και οι μοναδικοί 

που υπάρχουν. 

 

 


