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ΔΕΛΤΛΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

 

Σφμφωνα μετον ΚανονιςμόREACH 1907/2006/EK 
Ζκδοςθ1 

Θμερομθνία ζκδοςθσ 09.09.2019 
 

 
 

ΤΜΘΜΑ1:Στοιχεία ουςίασ/παραςκευάςματοσκαι εταιρείασ/επιχείρθςθσ 

 
1.1 Αναγνωριςτικοί κωδικοί προϊόντοσ 

Εμπορικι ονομαςία:  G993 
 

1.2 Συναφείσ προςδιοριηόμενεσ χριςεισ τθσ ουςίασι του μείγματοσ και αντενδεικνυόμενεσ χριςεισ 
 

Ρροςδιοριηόμενεσχριςεισ:Υγρόκακαριςμοφ για grill ,ψθςταριζσ , φοφρνουσ 
 

1.3 Στοιχεία του προμθκευτιτουδελτίου δεδομζνων αςφαλείασ 
 

ZEO TEC  HELLAS GROUP IKE   
ΚΕΣΘ ΣΡΑΤΛΑ,ΣΕΣΚΛΟ ΒΟΛΟΥ 
ΤΘΛ : 2421095212 
FAX : 2421095212 
Τ.Κ :38500 
E-mail: zthellasgroup@gmail.com 
 

1.4 Αρικμόσ τθλεφϊνουεπείγουςασανάγκθσ 
 
ΤΘΛ.ΚΕΝ.ΔΘΛ. 210 -7793777 
 

ΤΜΘΜΑ2:Ρροςδιοριςμόσ επικινδυνότθτασ 

 
2.1   Ταξινόμθςθτθσουςίασ ιτου μείγματοσ 

Ταξινόμθςθςφμφωνα μετον κανονιςμό (EC) αρικ. 1272/2008 

Διάβρωςθ τουδζρματοσ(Κατθγορία 1Α),H314 
 
 

2.2  Στοιχείαεπιςιμανςθσ 
 

Σιμανςθςφμφωναμετονκανονιςμό (EC) αρικ.1272/2008 

 
Εικονόγραμμα 

 

 
 

Ρροειδοποιθτικιλζξθ     Κίνδυνοσ 

 
ΔιλωςθΚινδφνου(νων) 

 
 

H314:Ρροκαλεί ςοβαράδερματικάεγκαφματακαι οφκαλμικζσβλάβεσ. 
H290: Μπορεί να διαβρϊςει μζταλλα. 

ΡρολθπτικιΔιλωςθ(ςεισ) 
 

P102Μακριάαπό παιδιά. 
405 Φυλάςςεται κλειδωμζνο 
P280:Να φοράτε προςτατευτικάγάντια/προςτατευτικάενδφματα/μζςαατομικισπροςταςίασγιαταμάτια/πρόςωπο. 
P301+P330+P331:ΣΕΡΕΛΡΤΩΣΘΚΑΤΑΡΟΣΘΣ:Ξεπλφνετε το ςτόμα. ΜΘΝπροκαλζςετε εμετό. 
P303+P361+P353:ΣΕΡΕΛΡΤΩΣΘΕΡΑΦΘΣΜΕΤΟΔΕΜΑ(ιμεταμαλλιά):Αφαιρζςτεαμζςωσόλαταμολυςμζναενδφματα.Ξεπλφνετε 
τοδζρμαμε νερό/ςτοντουσ. 
P305+P351+P338:ΣΕΡΕΛΡΤΩΣΘΕΡΑΦΘΣΜΕΤΑΜΑΤΛΑ:Ξεπλφνετεπροςεκτικάμενερόγιααρκετάλεπτά.Εάνυπάρχουνφακοί 
επαφισ,αφαιρζςτε τουσ,εφόςον είναι εφκολο.Συνεχίςτεναξεπλζνετε. 
P309 +P310ΣΕΡΕΛΡΤΩΣΘζκκεςθσι αδιακεςίασ:Καλζςτε αμζςωστοΚΕΝΤΟ ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΕΩΝι ζναγιατρό. 
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2.3Άλλοικίνδυνοι 

 
Δεν εκπλθρϊνει τα κριτιρια των ζμμονων βιοςυςςωρεφςιμων τοξικϊν ουςιϊν (PBT) ι των πολφ ζμμονων πολφ 

βιοςυςςωρεφςιμων (vPvB) ουςιϊν. 

 

ΤΜΘΜΑ3:Σφνκεςθ/πλθροφορίεσγια ταςυςτατικά 
 

3.1  Μείγματα  
Συςτατικό(ά) CAS-Nο αρικμόσREACH Ταξινόμθςθςφμφωναμε 

1272/2008/ΕΚ 
Ροςοςτόκατ

άβάροσ 

ΥΔΟΞEIΔΛΟΤΟΥΝΑΤΛΟΥ 1310-73-2 01-2119457892-27 SkinCorr.1A(H314) 
Met.Corr.1(H290) 

5% -10 % 

ΚΟΥΜΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΛΚΟ 
ΝΑΤΛΟ 

15763-76-5 01-2119489411-37 EyeIrrit.2,H319 1% -3% 

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, 
DECYL OCTYL GLYCOSIDES 

68515-73-1 01-2119488530-36 Eye Dam. 1, H318 1 % - 3 % 

 

ΤοπλιρεσκείμενοτωνφράςεωνHκαιEUH πουαναφζρονται ς'αυτότοΤμιμα, βρίςκεται ςτοΤμιμα16. 

 

ΤΜΘΜΑ4:Μζτραπρϊτωνβοθκειϊν 
 

4.1 Ρεριγραφιτων μζτρων πρϊτων βοθκειϊν Γενικζσ υποδείξεισ 

Συμβουλευτείτε ζναγιατρό.Δείξτε ςτονκεράπονταγιατρόαυτότοδελτίοαςφάλειασ. 

Σεπερίπτωςθειςπνοισ 

Σε περίπτωςθ ειςπνοισμεταφζρετε τοπακόνάτομο ςτοκακαρόαζρα.Σε περίπτωςθ ανακοπιστθσαναπνοισεφαρμόςτε τεχνθτι 

αναπνοι. Συμβουλευτείτε ζναγιατρό. 

Σεπερίπτωςθεπαφισ με το δζρμα 

Βγάλετε αμζςωσταμολυςμζναροφχακαιπαποφτςια. Ρλφνετε με ςαποφνι καιπολφνερό.Συμβουλευτείτε ζναγιατρό. 

Σεπερίπτωςθεπαφισ με τα μάτια 

Ξεπλφνετε με πολφνερότουλάχιςτον 15λεπτάκαι ςυμβουλευτείτε ζναγιατρό. 

Σεπερίπτωςθκατάποςθσ 

ΜΘΝπροκαλείτε εμετό. Μθ χορθγείτε ποτζ κάτι ςε αναίςκθτοπρόςωποαπότοςτόμα. Ρλφνετε το ςτόμαμε 

νερό.Συμβουλευτείτε ζνα γιατρό. 

4.2 Σθμαντικότεραςυμπτϊματα καιεπιδράςεισ,οξείεσ ιμεταγενζςτερεσ 

Τα πιοςθμαντικάαπόταγνωςτά ςυμπτϊματακαι τισεπιδράςεισπου περιγράφονται ςτθν επιςιμανςθ (βλ.παράγραφο2.2) και/ι 

ςτο κεφάλαιο 11 

4.3 Ζνδειξθοιαςδιποτεαπαιτοφμενθσάμεςθσιατρικισφροντίδασ και ειδικισ κεραπείασ 
Δενυπάρχουνςτοιχεία 

 

ΤΜΘΜΑ5:Μζτραγια τθν καταπολζμθςθτθσ πυρκαγιάσ 
 

5.1 Ρυροςβεςτικά μζςαΚατάλλθλαπυροςβεςτικάμζςα 

Χρθςιμοποιιςτε ψζκαςμανεροφ,αφρόςτακερόςε αλκοόλθ, ξθρόμζςοκατάςβεςθσι διοξείδιοτουάνκρακοσ. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι πουπροκφπτουν από τθν ουςίαιτομείγμα 
Οξείδιακαλίου 
5.3 Συςτάςεισγια τουσ πυροςβζςτεσ 
Κατάτθ κατάςβεςθ πυρκαγιάσφοράτε αυτοδφναμθ αναπνευςτικι ςυςκευι, ότανείναι απαραίτθτο. 
5.4 Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ 
Δενυπάρχουνςτοιχεία 
 

ΤΜΘΜΑ6:Μζτραγια τθν αντιμετϊπιςθτυχαίασ ζκλυςθσ 

 

6.1 Ρροςωπικζσπροφυλάξεισ,προςτατευτικόσεξοπλιςμόσ καιδιαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

Φοράτε προςταςίααναπνοισ.Μθναναπνζετε ατμοφσ/νζφοσ/αζριο.Λάβετε μζτραεπαρκοφσεξαεριςμοφ.Μεταφζρετε 

τοπροςωπικόςε αςφαλι χϊρο. 

Για προςωπικι ενδυμαςίαπροςταςίασβλζπε παράγραφο8. 

6.2 Ρεριβαλλοντικζσ προφυλάξεισ 
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Εμποδίςτε τθπερεταίρωδιαρροικαι διαςκορπιςμό,αναυτό είναι δυνατόδίχωσκίνδυνο.Απαγορεφεται θ διοχζτευςθ ςε 
δίκτυουπονόμων. 

Θαποβολι ςτοπεριβάλλονπρζπει νααποφεφγεται. 

6.3 Μζκοδοι και υλικά γιαπεριοριςμό και κακαριςμό 
Συγκεντρϊςτε με αδρανζσμζςοαπορρόφθςθσκαι διακζςτε προσαπόρριψθ ωσεπικίνδυνοαπόβλθτο.Ραραδίνεται 

προσδιάκεςθ ςε κατάλλθλακλειςτάδοχεία. 

6.4 Ραραπομπιςεάλλατμιματα 

Γιατθναπόρριψθ βλζπεπαράγραφο13 

 
 

ΤΜΘΜΑ7:Χειριςμόσ και αποκικευςθ 

 
7.1 Ρροφυλάξεισ για αςφαλιχειριςμό 

Αποφεφγετε επαφι με τοδζρμακαι με ταμάτια.Αποφεφγετε ειςπνοιτωνατμϊνθ τθσομίχλθσ. Για 

προφυλάξεισβλ.2.2. 

7.2 Συνκικεσ γιατθν αςφαλιφφλαξθ,ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόναςυμβίβαςτων 

Διατθρείται ςε δροςερόχϊρο.Τοδοχείοδιατθρείται ερμθτικάκλειςτό, ςε τόπο ξθρό,με καλόεξαεριςμό. 

Ταανοικτάδοχείαπρζπει νακλείνονταιπροςεκτικάκαινααποκθκεφονται όρκια,γιανααποφευχκείοποιαδιποτε διαρροι.  

7.3 Ειδικιτελικιχριςθιχριςεισ 
Ζναμζροσαπότισχριςειστουαναφζρονται ςτθν παράγραφο1.2,δενζχουνοριςτεί άλλεσειδικζσχριςεισ. 
 

 

ΤΜΘΜΑ8:Ζλεγχοστθσ ζκκεςθσ/ατομικιπροςταςία 
 

8.1 Ραράμετροι ελζγχου 
 

Συςτατικά μεελεγχόμενεσ παραμζτρουσ ςτον χϊροεργαςίασ 
 
 

ΥΔΟΞΕΛΔΛΟΤΟΥΝΑΤΛΟΥ 
 

VLA-EC:2 mg/m3 (INSHT,Λςπανία) TLV-
STEL:2 mg/m3(ACGIH). 

Ρρόγνωςθ τθσατομικισζκκεςθσ: 

Εργαηόμενοσ: 

DNEL(τοπικζσ):1mg/m3(τοξικότθταδιάτθσειςπνοισόροσ) 

 
Γενικόπλθκυςμό: 
DNEL(τοπικζσ):1mg/m3(τοξικότθταδιάτθσειςπνοισόροσ) 

 
ΚΟΥΜΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΛΚΟΝΑΤΛΟ 
 
Ραράγωγαεπίπεδα μεεπιπτϊςεισ 
 

 
Ονομαςία 
προϊόντοσ/ςυςτατικϊν 

 
Τφποσ 

 
Ζκκεςθ 

 
Τιμι 

 
Ρλθκυςμόσ 

 
Επιπτϊςεισ 

κουμολοςουλφονικόνάτριο DNEL 
Μακροχρόνια 
Δερματικό 

7.6 mg/kg 
bw/θμζρα 

Εργάτεσ Συςτθματικι 

 DNEL Μακροχρόνια 
Ειςπνοι 

53.6 mg/m3 Εργάτεσ Συςτθματικι 

 DNEL Μακροχρόνια 
Δερματικό 

3.8 mg/kg 
bw/θμζρα 

Καταναλωτζσ Συςτθματικι 

 DNEL Μακροχρόνια 
Ειςπνοι 

13.2 mg/m3 Καταναλωτζσ Συςτθματικι 

 DNEL Μακροχρόνια 
Στοματικό 

3.8 mg/kg 
bw/θμζρα 

Καταναλωτζσ Συςτθματικι 

 
 

Ρροβλεπόμενεσςυγκεντρϊςεισμεεπιπτϊςεισ 
 

Ονομαςία 
προϊόντοσ/ςυςτατικϊν 

 
Τφποσ 

 
Λεπτομζρειαχϊρου 

 
Τιμι 

 
Λεπτομζρειαμεκόδου 
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κουμολοςουλφονικό 
νάτριο 

PNEC Γλυκόνερό 0.23 mg/l 
Ραράγοντεσ αξιολόγθςθσ 

 PNEC  

Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 
αςτικϊνλυμάτων 

100 mg/l Ραράγοντεσ 
αξιολόγθςθσ 

 PNEC pNECΑςυνεχισ 2.3 mg/l Ραράγοντεσ 
αξιολόγθςθσ 

 

D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES 

Συγκεντρϊςεισ  PNEC 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : γλυκοφ νεροφ: 0,1 mg/L  

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : καλάςςιο νερό: 0,01 mg/l. 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : διακοπτόμενθ κζςθ: 0,27 mg/l.  

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : το ίηθμα (γλυκοφ νεροφ): 0.487 mg/kg. 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : το ίηθμα (καλάςςιο νερό): 0,048 mg/kg.  

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : εδάφουσ: 0.654 mg/kg. 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : STP: 560 mg/L 

Εξαρτιματα με DNEL 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : εργαηόμενοσ: μακροπρόκεςμθ - ςυςτθμικζσ επιπτϊςεισ,  

δερματικι: είναι 595000 ευρϊ mg/kg. 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : εργαηόμενοσ: μακροπρόκεςμθ - ςυςτθμικζσ επιπτϊςεισ, 
τθν ειςπνοι: 420 mg/m³. 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : γενικό πλθκυςμό: μακροπρόκεςμθ - ςυςτθμικζσ 
επιπτϊςεισ, δερματικι: 357000 ευρϊ mg/kg. 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : γενικό πλθκυςμό: μακροπρόκεςμθ - ςυςτθμικζσ 
επιπτϊςεισ, τθν ειςπνοι: 124 mg/m³. 

- [D-Γλυκόηθ, μεκακρυλικοφδεκυλεςτζροσοκτυλικι αικζρεσ, oligomeric+ : γενικό πλθκυςμό: μακροπρόκεςμθ - ςυςτθμικζσ 
επιπτϊςεισ, από του ςτόματοσ: 35.7 mg/kg. 

 

8.2 Ζλεγχοι ζκκεςθσ Κατάλλθλοι μθχανικοί ζλεγχοι 

Τακατάτονχειριςμόχθμικϊνουςιϊνςυνιςτϊμεναμζτραπροςταςίασ πρζπειναλαμβάνονταιυπ' όψθ.Ρλζνετε ταχζριαπριντα 

διαλείμματακαι κατάτοτζλοστθσεργαςίασ. 

 
Ατομικόσπροςτατευτικόσεξοπλιςμόσ 
Ρροςταςία των ματιϊν /τουπροςϊπου 

Ρροςτατευτικάγυαλιάπουςφραγίηουντζλεια. Ρροςτατευτικιαςπίδαγιατοπρόςωπο.Χρθςιμοποιείτε 

εξοπλιςμόγιατθνπροςταςίατων ματιϊνδοκιμαςμζνοκαι εγκεκριμζνοςφμφωναμε τακατάλλθλαπρότυπατωνκυβερνιςεων, 

όπωσNIOSH(ΘΡΑ) ιEN 166(ΕΕ).  

Ρροςταςία του δζρματοσ 

Χειριςτείτε με γάντια.Ταγάντια πρζπει ναεξετάηονταιπριντθ χριςθ. Χρθςιμοποιιςτε ςωςτιτεχνικιαφαίρεςθστουγαντιοφ(χωρίσνα 

αγγίηετε τθνεξωτερικι επιφάνειατουγαντιοφ)ϊςτε νααποφεφγεται θ επαφιτουδζρματοσμετοπροϊόναυτό. 

Απορρίψτε ταγάντιαπου ζχουνμολυνκεί μετάτθ χριςθ,ςφμφωναμετθνιςχφουςανομοκεςίακαι τθνορκι 

εργαςτθριακιπρακτικι.Ρλφνετε και ςτεγνϊςτε τα χζρια Τα προςτατευτικάγάντιαπουκαχρθςιμοποιθκοφνπρζπει 

ναανταποκρίνονται ςτισπροδιαγραφζστωνοδθγιϊντθσΕΕ 89/689/ΕΟΚκαι τουπρότυπουEN374 πουπροκφπτει απόαυτι. 
ΡλιρθσεπαφιΥλικό:ΚαουτςοφκνιτρίλιοΕλάχιςτοπάχοσςτρϊματοσ:χρόνοιαντοχισ:480Λεπτό 

Επαφι με ςταγονίδιαΥλικό:ΚαουτςοφκνιτρίλιοΕλάχιςτο πάχοσςτρϊματοσ:χρόνοιαντοχισ:480 Λεπτό 

Σε περίπτωςθ χριςθσςε διάλυμαι μίξθσμε άλλεσουςίεσκαι ςε ςυνκικεσ που αποκλίνουναπόαυτζστουΕΝ 374,πρζπει 

νααπευκυνκείτε ςτονπρομθκευτι γαντιϊνπουείναι εγκεκριμζνααπότθνΕΚ.Θ ςφςταςθ αυτιείναι μόνοςυμβουλευτικι και 

πρζπεινααξιολογείται απότον υπεφκυνοαςφαλείασοοποίοσκαπρζπει ναείναι εξοικειωμζνοι με τθνςυγκεκριμζνθ 

περίςταςθπουαφοράςτθναναμενόμενθχριςθ από τουσπελάτεσμασ 

Δενκα πρζπει να ερμθνευκεί ότιπαρζχεται ζγκριςθ γιακάκεπερίπτωςθ χριςθσ. 

Ρροςταςία Σϊματοσ 

Ρλιρθσενδυμαςία προςταςίασ απόταχθμικά,Τοείδοστουπροςτατευτικοφεξοπλιςμοφπρζπει να επιλζγεται ςφμφωναμε τθ 

ςυγκζντρωςθ και ποςότθτατθσεπικίνδυνθσουςίασςτοντόποεργαςίασ. 

Ρροςταςία των αναπνευςτικϊνοδϊν 

Πτανι εκτίμθςθ επικινδυνότθτασδείχνει ότιενδείκνυται θ χριςθ αναπνευςτιρων,χρθςιμοποιιςτε ολοπρόςωποαναπνευςτιραμε 

πολυχρθςτικό ςυνδυαςμό (US) ιανταλλακτικάφίλτρααναπνευςτιρατφπουABEK(EN 14387) ωσεναλλακτικότωνμθχανολογικϊν 

ςτοιχείωνελζγχου. Στθνπερίπτωςθ πουοαναπνευςτιρασαποτελεί τθ μόνθπροςταςία,χρθςιμοποιιςτε 
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ολοπρόςωποαναπνευςτιραμε ανεξάρτθτθπαροχιαζρα.Χρθςιμοποιείτε αναπνευςτιρεσκαι ςυςτατικάδοκιμαςμζνακαι 

εγκεκριμζνααπόκρατικάπρότυπα όπωσNIOSH(US) ι CEN(EU). 

Ζλεγχοστθσπεριβαλλοντικισ ζκκεςθσ 

Εμποδίςτε τθπερεταίρωδιαρροικαι διαςκορπιςμό,αναυτό είναι δυνατόδίχωσκίνδυνο.Απαγορεφεται θ διοχζτευςθ ςε 

δίκτυουπονόμων. Θαποβολι ςτοπεριβάλλονπρζπει νααποφεφγεται. 

 

ΤΜΘΜΑ9:Φυςικζσκαι χθμικζσ ιδιότθτεσ 

 
9.1         Στοιχεία για τισ βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσιδιότθτεσ 

 
a) Πψθ Μορφι:υγρό 

b) Οςμι Χαρακτθριςτικι 

c) Πριοοςμισ Δενυπάρχουνςτοιχεία 

d) pH 13,5 ±0,5 

e) Σθμείοτιξεωσ/ςθμείοπιξεωσ Δενυπάρχουνςτοιχεία 

f) Αρχικόςθμείοηζςθσκαι 

περιοχι ηζςθσ 

Δενυπάρχουνςτοιχεία 

g) Σθμείοανάφλεξθσ Δεναναφλζγεται 

h) Ταχφτθταεξάτμιςθσ Δενυπάρχουνςτοιχεία 

i) Αναφλεξιμότθτα(ςτερεό,αζριο
) 

Δεναναφλζγεται 

j) Ανϊτερα/κατϊτεραόρια 

ευφλεκτότθτασι 

εκρθκτικότθτασ 

Δενυπάρχουνςτοιχεία 

k) Ρίεςθ ατμϊν Δενυπάρχουνςτοιχεία 

l) Ρυκνότθταατμϊν Δενυπάρχουνςτοιχεία 

m) Σχετικιπυκνότθτα 1.05gr/lt 

n) Υδατοδιαλυτότθτα Ρλιρθσ 

o) Συντελεςτισκατανομισ:n- 

οκτανόλθ/νερό 

Δενυπάρχουνςτοιχεία 

p) Κερμοκραςία 
αυτανάφλεξθσ 

Δενυπάρχουνςτοιχεία 

q) Κερμοκραςία 

αποςφνκεςθσ 

Δενυπάρχουνςτοιχεία 

r) Λξϊδεσ Δενυπάρχουνςτοιχεία 

s) Εκρθκτικζσιδιότθτεσ Δενυπάρχουνςτοιχεία 

 
t) 

 
Οξειδωτικζσιδιότθτεσ 

 
Δενιςχφει 

 

9.2   Άλλεσπλθροφορίεσγια τθναςφάλεια 
Δενυπάρχουνςτοιχεία 

 

ΤΜΘΜΑ10:Στακερότθτακαιδραςτικότθτα 

 
10.1 Δραςτικότθτα 
Δενυπάρχουνςτοιχεία 
10.2 Χθμικιςτακερότθτα 
Στακερόυπότισπροδιαγραφόμενεσυποδείξεισαποκικευςθσ. 
10.3 Ρικανότθταεπικίνδυνων αντιδράςεων 
Δενυπάρχουνςτοιχεία 

10.4 Συνκικεσ προσ αποφυγιν 
Δενυπάρχουνςτοιχεία 
10.5 Μθςυμβατάυλικά 

Λςχυράοξειδωτικάμζςα 
10.6 Επικίνδυναπροϊόντα αποςφνκεςθσ 
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Επίπλζονπροϊόνταδιάςπαςθσ-ΔενυπάρχουνςτοιχείαΣε περίπτωςθ πυρκαγιάσ:δείτε τοκεφάλαιο5 

 

ΤΜΘΜΑ11:Τοξικολογικζσ πλθροφορίεσ 
 

11.1  Ρλθροφορίεσγια τισ τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 
 
 

ΥΔΟΞΕΛΔΛΟ ΤΟΥΝΑΤΛΟΥ 
 

11.2.οξείεσ επιπτϊςεισ(οξεία τοξικότθτα, ερεκιςμόσ καιδιαβρωτικότθτασ),: 
 
11.2.1. LD50 από του ςτόματοσ  Δεν απαιτείται δοκιμι (Διάβρωςθ/ερεκιςμόσ του δζρματοσ).  

Επίδραςθσ: αλλαγι του pH ςτο ςφςτθμα δοκιμαςίασ.  
 
11.2.2. LD50 από του δζρματοσ  

 
Δεν απαιτείται δοκιμι (Διάβρωςθ/ερεκιςμόσ του δζρματοσ).  
Επίδραςθσ: αλλαγι του pH ςτο ςφςτθμα δοκιμαςίασ  

11.2.3. LC50 sissehingamisel Δεν απαιτείται δοκιμι (Διάβρωςθ/ερεκιςμόσ του δζρματοσ).  
Επίδραςθσ: αλλαγι του pH ςτο ςφςτθμα δοκιμαςίασ  

11.2.4. διάβρωςθ / ερεκιςμό του δζρματοσ  Κατθγορία κινδφνου, 1A, H314: Ρροκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαφματα και 
οφκαλμικζσ βλάβεσ.  
Διαβρωτικό (in vitroμελζτθ)  
(Λςοδφναμθ μζκοδοσ OECD 435) (Stobbeetal., 2003)  

11.2.5. Σοβαρζσ βλάβεσ των ματιϊν / ερεκιςμόσ  Κατθγορία κινδφνου, 1A, H314: Ρροκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαφματα και 
οφκαλμικζσ βλάβεσ.  
Διαβρωτικό (κουνζλι) (Morgan et al., 1987; Reer et al., 1976; Wentworth et al., 
1993).  

11.2.6 Ειδικζσ τοξικότθτα ςτα όργανα-ςτόχουσ - και 
μόνθ ζκκεςθ  

Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία.  

11.3. ευαιςκθτοποίθςθ: 
Ευαιςκθτοποίθςθ τουαναπνευςτικοφ:Δενυπάρχουνδιακζςιμαςτοιχεία. 
Ευαιςκθτοποίθςθ τουδζρματοσ: Δεναπαιτείται δοκιμι ςε περίπτωςθ Δυνατόοξφ(pH>11,5). 
Ρρακτικι εμπειρία/ςεανκρϊπουσ:δενυπάρχει κίνδυνοσευαιςκθτοποίθςθσ(Parketal.,1995). 

11.4.τοξικότθταεπαναλαμβανόμενθσ δόςθσ: 
Ειδικι τοξικότθτα ςταόργανα-ςτόχουσφςτερααπόεπανειλθμμζνθζκκεςθ: Καυςτικόουςία.Δεναναμζνεται να είναι 
ςυςτθματικάδιακζςιμθσςτοςϊμαΚατάΚανονικι χειριςμόκαιχριςθ. Δεν ειδικι τοξικότθτα ςταόργανα- ςτόχουσφςτερααπό 
επανειλθμμζνθ ζκκεςθ. 
11.5 επιπτϊςεισ ΚΜΤ(καρκινογζνεςθ,μεταλλαξιογζνεςθκαι τοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι): 
Καρκινογζνεςθ:Δενυπάρχουνπειραματικζσενδείξεισγιακαρκινογζνεςθ invitroκαι invivo(EURAR, 2007).Δεναναμζνεταινα είναι 
ςυςτθματικάδιακζςιμθσςτοςϊμαΚατάΚανονικι χειριςμόκαι χριςθ. 
Μεταλλαξιγζνεςθ τωνγεννθτικϊνκυττάρων:Δενυπάρχουνπειραματικζσενδείξεισγιαμεταλλαξιγζνεςθinvitroκαιinvivo (EURAR, 
2007).Δεναναμζνεται ναείναι ςυςτθματικάδιακζςιμθσςτο ςϊμαΚατάΚανονικι χειριςμόκαι χριςθ. 
Τοξικότθταςτθναναπαραγωγι: Δεναναμζνεταινα είναι ςυςτθματικάδιακζςιμθσςτο ςϊμαΚατάΚανονικι χειριςμόκαιχριςθ. 
Δεναναπαραγωγικιτοξικότθτα. 
Τοξικότθταςτθναναπαραγωγι—επιδράςεισςτθγαλουχίαι μζςωτθσγαλουχίασ:Δεναναμζνεταιναείναι ςυςτθματικά 
διακζςιμθσςτοςϊμαΚατάΚανονικι χειριςμόκαι χριςθ.ΔενΡρόςκετααπαραίτθταπλθροφορίεσ. 
11.6.Αναρρόφθςθσ επικινδυνότθτασ: 
Δενυπάρχουνδιακζςιμαςτοιχεία. 
 
D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES 
 
11.1. Οξεία τοξικότθτα 
- από ςτόμα  
- Ρροϊόντοσ (ATEmix): >5000mg/kg. 
- [Caprylyl/CaprylGlucoside+ : LD50 >2000 mg/kg ςε επίμυεσ (OECD Οδθγία 423) 
- Δερματικι επαφι 
- Ρροϊόντοσ (ATEmix): >5000mg/kg. 
- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : LD50 >2000 mg/kg κουνελιοφ (OECD Οδθγία 402) 
- Ειςπνοισ 
- Δεν είναι διακζςιμθ 
11.2. Διάβρωςθ του δζρματοσ/ερεκιςμοφσ   
- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : διάβρωςθ του δζρματοσ/ερεκιςμόσ κουνζλι: δεν ερεκίηει (OECD Οδθγία 404) 
11.3. Σοβαρζσ οφκαλμικζσ  βλάβεσ/ερεκιςμοφσ   
- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : ςοβαρζσ οφκαλμικζσ βλάβεσ/ερεκιςμόσ κουνζλι: εξαιρετικά ενοχλθτικό (OECD Οδθγία 405) 
11.4. Αναπνευςτικι ευαιςκθτοποίθςθ   
- Δεν είναι διακζςιμθ 
 
11.5. Ευαιςκθτοποίθςθ δζρματοσ   
- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : ευαιςκθτοποίθςθ δζρματοσ χοιρίδιο: όχι ευαιςκθτοποιθτικι (OECD Οδθγία 406) 
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11.6. Βλαςτόδιςκοσμεταλλαξιγζνεςθ.   
- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : βακτθριακι δοκιμαςία αντίςτροφθσ μετάλλαξθσ(OECD Οδθγία 471): αρνθτικι, in vitro δοκιμι 
κυτταρικισ γονιδιακισ μετάλλαξθσ ςε κθλαςτικά(OECD Οδθγία 476): αρνθτικι (με και χωρίσ μεταβολικι ενεργοποίθςθ), κθλαςτικϊν 
in vitro δοκιμι χρωμοςωμικϊν εκτροπϊν(OECD Οδθγία 473): αρνθτικι 
11.7. Καρκινογζνεςθ.   
- IARC 
- Δεν είναι διακζςιμθ 
- OSHA 
- Δεν είναι διακζςιμθ 
- ACGIH 
- Δεν είναι διακζςιμθ 
- Οντ 
- Δεν είναι διακζςιμθ 
- Θ ΕΕ CLP 
- Δεν είναι διακζςιμθ 
11.8. Τοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι   
- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : μία γενιά δοκιμαςία διαλογισ αποκάλυψε ζνα NOAEL για reprotoxicity των 1000 mg/kg/θμζρα. (OECD 
Οδθγία 421), τοξικότθτα μελζτθ αποκάλυψε ζνα NOAEL (1000 mg/kg/θμζρα. (OECD Οδθγία 414) 
11.9. Συγκεκριμζνα targetorgan τοξικότθτα(ενιαίασ  ζκκεςθσ):   
- Δεν είναι διακζςιμθ 
11.10. Συγκεκριμζνα targetorgan τοξικότθτα(επαναλαμβανόμενθσ  ζκκεςθσ):   
- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : προφορικι υποχρόνια τοξικότθτα επανειλθμμζνθσ δόςθσ μελζτθ αποκάλυψε ζνα NOAEL 100 
mg/kg/θμζρα. (Μζκοδοσ Β.26) 
11.11. Κίνδυνο αναρρόφθςθσ   
- Δεν είναι διακζςιμθ 

 
ΚΟΥΜΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΛΚΟΝΑΤΛΟ 

 
Οξείατοξικότθτα 

 
Ονομαςίαπροϊόντοσ/ 

ςυςτατικϊν 
Endpoint Είδοσ Αποτζλεςμα Ζκκεςθ 

 

Κουμολοςουλφονικ
όνάτριο 

LD50 Δερματικό Κουνζλι >2000 mg/kg - 

 LD50Στοματικό Αρουραίοσ- 
Άνδρασ, 
Γυναίκα 

>7000 mg/kg  

 
Ερεκιςμόσ/Διάβρωςθ 

 
Ονομαςίαπροϊόντοσ/ 
ςυςτατικϊν 

Δοκιμαςία Είδοσ Οδόσζκκεςθσ Αποτζλεςμα 

κουμολοςουλφονικό 
νάτριο 

OECD 405 AcuteEyeIrritation/ 
Corrosion 

Κουνζλι Μάτια Ιπιοερεκιςτικό 

 OECD 404 AcuteDermal Irritation/ 
Corrosion 

Κουνζλι Δζρμα Ιπιοερεκιςτικό 

 
Ευαιςκθτοποιόσουςία 

 
Ονομαςία 
προϊόντοσ/ 
ςυςτατικϊν 

Δοκιμαςία Οδόσζκκεςθσ Είδοσ Αποτζλεςμα 

κουμολοςουλφονικό 
νάτριο 

OECD 406 Skin 
Sensitization 

δζρμα Λνδικόχοιρίδιο Δενπροκαλεί 
ευαιςκθτοποίθςθ 

 

Επιπλζονπλθροφορίεσ 

Τουλικόείναι εξαιρετικάκαταςτροφικόγιατουσιςτοφστων βλεννογόνωνυμζνωνκαιτθνανϊτερθ αναπνευςτικιοδό,ταμάτια,και το 

δζρμα. 

 

ΤΜΘΜΑ12:Οικολογικζσ πλθροφορίεσ 
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12.1 Τοξικότθτα 
 

ΥΔΟΞΕΛΔΛΟ ΤΟΥΝΑΤΛΟΥ 
 

Οξεία τοξικότθταςεψάρια 
LC50                                                                                                 35-189 mg/l. 
Χρόνια τοξικότθταςεψάρια 
NOECΔενχρθςιμοποιείται (θ ουςίαςε νερόδιαςπάται). 
 
Οξεία τοξικότθταςτα καρκινοειδι 
EC50                                                                                                 Πντα:Ceriodaphnia. 

40.4 mg/l(48 ϊρεσ;βαςίηονταιςε ακινθςία)  
(Warneetal.,1999) 

Χρόνια τοξικότθταςεμαλακόςτρακων 
NOECΔενχρθςιμοποιείται (θ ουςίαςε νερόδιαςπάται). 
Οξεία τοξικότθτα για ταφφκια και άλλα υδρόβια φυτά 
EC50                                                                                                 Δενυπάρχουνδιακζςιμαςτοιχεία. 

 
12.2.Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποδόμθςθσ 
ΕφκολαβιοαποικοδομιςιμθΔενχρθςιμοποιείται (ανόργανοσουςία). 

 
12.3.Δυνατότθταβιοςυςςϊρευςθσ 
Ρειραματικι BCFΔενχρθςιμοποιείται (Υψθλι διαλυτότθταςε νερό) 
LogPowΔενχρθςιμοποιείται (ανόργανοσουςία). 
12.4.Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 
Υψθλιδιαλυτότθταςενερόκαικινθτικότθτα. 
12.5.Αποτελζςματα τθσαξιολόγθςθσ ΑΒΤκαι αΑαΒ Επιμονι(P): 
Θουςίαδιαλφεται ςενερόκαιταχζωσδιαςπάται.Αυτιθ ουςίαδενπλθροίτακριτιριαταξινόμθςθσωσΕπιμονι. 
Βιοςυςςϊρευςθσ(B): 
Άςχετο.Αυτι θουςίαδενπλθροίτακριτιριαταξινόμθςθσωσΒιοςυςςϊρευςθ. 
Τοξικζσ (T). 
Ελάχιςτθ τιμιLC50(πόςιμονερό)= 40mg/L.Ελάχιςτθ τιμι LC50 (Οι καλάςςιοι οργανιςμοί) =33 mg/L.Αυτζσοι 
τιμζσείναιπολφπάνωαπότοόριο 0,1 mg/L.Αυτι θουςίαδενπλθροίτακριτιριαταξινόμθςθσωστοξικζσ. Αυτι 
θουςίαδενπλθροίτακριτιριαταξινόμθςθσωσPBTιvPvB. 
12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
Δενυπάρχουνδιακζςιμαςτοιχεία 

 
ΚΟΥΜΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΛΚOΝAΤΛΟ 

 
Τοξικότθτα 

 
Κουμολοςουλφο 
νικόνάτριο 

EPA OPPTS EPAOTS797. 
1300(AquaticInvertebrateAcute 
ToxicityTest,FreshwaterDaphnids) 
EPA OPPTS EPAOTS797. 
1050(AlgalToxicity,Tiers Iand II) 
 
OECD 209 ActivatedSludge, 
RespirationInhibitionTest 
 
EPA OPPTS EPAOTS797. 1400 
EPA OPPTS 

Οξεία   EC50 
 
Οξεία   EbC50( 
βιομάηα 
) 
Οξεία   ErC50( 
ρυκμόσ 
ανάπτυξθσ 
) 
Οξεία   LC50 
 
Χρόνιοσ NOEC 

48 ϊρεσ 
Static 
 
96 ϊρεσ 
Static 
 
3ϊρεσStatic 
 
96 ϊρεσ 
Static 
96 ϊρεσ 

Δαφνία 
 
Φφκια 

Βακτιρια 

Ψάρι 

Φφκια 

>1000     mg/l 
 
>230       mg/l 
 
>1000     mg/l 
 
>1000     mg/l 
 
31           mg/l 

 

Ανκεκτικότθτακαι ικανότθτααποικοδόμθςθσ 
 
 

Ονομαςίαπροϊόντοσ/ςυςτατικϊν Δοκιμαςία Ρερίοδοσ Αποτζλεςμα 

κουμολοςουλφονικόνάτριο OECD 301B Ready Biodegradability - 
CO2 EvolutionTest 

28 θμζρεσ 100% 

 
Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 

 
Ονομαςίαπροϊόντοσ/ 
ςυςτατικϊν 

LogPow BCF Ενδεχόμενοσ 
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κουμολοςουλφονικόνάτριο -1.1 - χαμθλό 

 

  D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL OCTYL GLYCOSIDES 

12.1. Τοξικότθτα 

12.1.1. Ψάρια 

- [Caprylyl/CaprylGlucoside]: LC50 (96 h): 100.81 mg/L Brachydaniorerio (ISO 7346/1-3), θ ςυγκζντρωςθ NOEC(28d): 1,8 mg i./L (βάςθ: 

κνθςιμότθτα) Brachydaniorerio (OECD Οδθγία 204) 

 12.1.2. Αςπόνδυλο 

- *Caprylyl/CaprylGlucoside+: EC50 (48 ϊρεσ): >100 mg/L(με βάςθ: κινθτικότθτα) Daphniamagna (OECD Οδθγία 202), ΣΜΡΕ (21d): 1 

mg/L(με βάςθ: κινθτικότθτα) Daphniamagna (OECD Οδθγία 202 ΜΕΟΣ ΛΛ) 

12.1.3. Τα φφκια. 

- *Caprylyl/CaprylGlucoside+: EC50 (72 h): 27.22 Χαλφβδινοι mg/L (βάςθ: ποςοςτό ανάπτυξθσ) Scenedesmussubspicatus (DIN 38412, 

μζροσ 9) 

12.2. Επιμονι και ποικοδομθςιμοτθτα  

12.2.1. Θ Εμμονι 

- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : logΚοω ≤ 1,77 (υπολογιςμζνθ) 

12.2.2. Ροικοδομθςιμοτθτα 

- Δεν είναι διακζςιμθ 

12.3. Βιοςυςςωρευόμενεσ δυναμικό   

12.3.1. Θ βιοςυςςϊρευςθ 

- Δεν είναι διακζςιμθ 

12.3.2. Βιοδιαςπαςιμότθτασ 

- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : ευκόλωσ βιοαποικοδομιςιμθ (ςφμφωνα με τα κριτιρια του ΟΟΣΑ) 

12.4. Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ.   

- *Caprylyl/CaprylGlucoside+ : logΚοτσ: 1,7 ςτουσ 25 °C 

12.5. Αποτελζςματα των PBT και αααβ  αξιολόγθςθ   

- Χαμθλά τθ κερμοκραςία του παραρτιματοσ ⅩⅣ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1907/2006 τθσ Επιτροπισ για τον Κανονιςμό, τθν 

αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ Ρεριοριςμοφσ των Χθμικϊν Ρροϊόντων (REACH): Το προϊόν δεν περιζχει μια ουςία πλθροί το 

PBT (επίμονθ/βιοςυςςωρευόμενεσ/τοξικζσ) κριτιρια ι το ΑΑΑΒ (πολφ επίμονθ/άκρωσ βιοςυςςωρευόμενεσ) κριτιρια. 

12.6. Άλλεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ   

- Δεν είναι διακζςιμθ 

 

ΤΜΘΜΑ13:Στοιχείαςχετικάμε τθν απόρριψθ 
 
Θ διάκεςθ γίνεται ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ περί αποβλιτων και επικίνδυνων 
αποβλιτων. Οι κωδικοί αποβλιτων πρζπει να κακοριςκοφν από τον χριςτθ, όςο το δυνατό ςε ςυνεννόθςθ με τισ υπθρεςίεσ διάκεςθσ 
αποβλιτων. 
 
13.1 Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων 
Ρροϊόν: 
Εάν δεν είναι δυνατι θ ανακφκλωςθ, θ επεξεργαςία γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των τοπικϊν αρχϊν. Θ διάκεςθ των αποβλιτων 
γίνεται ςε εγκεκριμζνεσ εταιρείεσ  καταςτροφισ αποβλιτων. 
Ακάκαρτεσ ςυςκευαςίεσ: 
Απορρίπτεται ςαν μθ χρθςιμοποιθμζνο προϊόν. Τα άδεια δοχεία πρζπει να μεταφζρονται ςε εγκεκριμζνο αδειοδοτθμζνο φορζα  
διαχείριςθσ  αποβλιτων για ανακφκλωςθ ι απόρριψθ. Μθ χρθςιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία. Διοχετεφςτε ςφμφωνα με τουσ 
κρατικοφσ, και ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. 
Οδθγίεσ για επιλογι Κωδικοφ Αποβλιτων:  
Απόβλθτα που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ. Αν το προϊόν υπόκειται ςε περαιτζρω επεξεργαςία, ο τελικόσ χριςτθσ κα πρζπει να 
επαναπροςδιορίςει και να αποδϊςει τον πλζον 
κατάλλθλο Κωδικό του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων. Είναι υποχρζωςθ του δθμιουργοφ των αποβλιτων να προςδιορίςει τθν 
τοξικότθτα και τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ , τθν ταυτότθτα και τισ 
μεκόδουσ διάκεςθσ των παραγόμενων αποβλιτων, ςεςυμμόρφωςθ με τουσ ιςχφοντεσ Ευρωπαϊκοφσ (EUDirective2008/98/EC) και 
τοπικοφσ κανονιςμοφσ. 
Μζςον κακαριςμοφ: Νερό. 
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ΤΜΘΜΑ14:Ρλθροφορίεσ ςχετικά μετθμεταφορά 
 

14.1  Αρικμόσ ΟΘΕADR/RID:-              IMDG:-             IATA:- 
 

14.2 Οικεία ονομαςία αποςτολισ ΟΘΕ  

ADR/RID:ΑΛΚΑΛΛΚΟ ΔΛΑΛΥΜΑ 

IMDG:ΑΛΚΑΛΛΚΟ ΔΛΑΛΥΜΑ  

IATA:ΑΛΚΑΛΛΚΟ ΔΛΑΛΥΜΑ 

 

 

 

 

 

 

     ΛΑΤΑ 8 

 

 

 

 

 

 
14.3 

 
Τάξθ/τάξεισ κινδφνου κατά τθμεταφορά 
ADR/RID:8                         IMDG:8 

14.4 Ομάδαςυςκευαςίασ 
ADR/RID:IIIMDG:II 

 
IATA: II 

14.5 Ρεριβαλλοντικοί κίνδυνοι 
ADR/RID:όχιIMDGMarinepollutant:no 

 
IATA:no 

14.6 Ειδικζσπροφυλάξεισγια τονχριςτθ 
Δενυπάρχουν ςτοιχεία 

 

 

ΤΜΘΜΑ15:Στοιχείαςχετικάμε τθνομοκεςία 

 
15.1 Κανονιςμοί/νομοκεςία ςχετικά με τθν αςφάλεια, τθν υγεία και το περιβάλλον για τθν ουςία ι το μείγμα 
Κανονιςμόσ (EE) 2015/830 
Κανονιςμόσ CLP 1272/2008/EK 
Κανονιςμόσ REACH 1907/2006/EK 
Κανονιςμόσ Απορρυπαντικϊν 648/2004/ΕΚ 
Οδθγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 7θσ Απριλίου 1998 για τθν Ρροςταςία τθσ Υγείασ και Αςφάλειασ των Εργαηομζνων κατά τθν 
Eργαςία από Κινδφνουσ Οφειλόμενουσ ςε Χθμικοφσ Ραράγοντεσ 
Οδθγία 94/33/ΕΚ για τθν προςταςία των νζων κατά τθν εργαςία, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Οδθγία 92/85/ΕΟΚ ςχετικά με 
τθν εφαρμογι μζτρων που αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ κατά τθν εργαςία των εγκφων, λεχϊνων 
εργαηομζνων, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
Τα ταςιενεργά που περιζχονται ςτο ςυγκεκριμζνο παραςκεφαςμα ςυμμορφϊνονται με τα κριτιρια βιοδιαςπαςιμότθτασ τα οποία 
ορίηονται ςτον Κανονιςμό (EK) No.648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομζνα που υποςτθρίηουν τθ διλωςθ αυτι βρίςκονται ςτθ 
διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν των Κρατϊν Μελϊν και κα παρζχονται ςε αυτζσ κατόπιν άμεςου αιτιματόσ τουσ ι κατόπιν αιτιματοσ 
του καταςκευαςτι του απορρυπαντικοφ 
Συςτατικά ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Απορρυπαντικϊν 648/2004/ΕΚ 
Ρεριζχει μεταξφ άλλων ανιονικζσ  , μθ ιονικζσ επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ και φωςφονικζσ ενϊςεισ κάτω του 5 % . 

 
15.2 Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ 
Δεν ζχει διεξαχκεί αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ για το μείγμα 

 

ΤΜΘΜΑ16:Άλλεσπλθροφορίεσ 

 
Ρλιρεσ κείμενο H-Φράςεων πουαναφζρονται ςτισ ενότθτεσ 2 και 3 

H290    Μπορεί ναδιαβρϊςειμζταλλα. 

H319 Ρροκαλείςοβαρόοφκαλμικό ερεκιςμό  

Θ318    Ρροκαλείςοβαριοφκαλμικι βλάβθ. 

H314    Ρροκαλείςοβαράδερματικά εγκαφματα και οφκαλμικζσ βλάβεσ.  

Met.Corr.  Διαβρωτικά μετάλλων 

SkinCorr.Διάβρωςθ τουδζρματοσ 
 

 
Υποςθμειϊςεισ και ακρωνφμια: 
 
 
 
ADN - Ευρωπαϊκι Συμφωνία για τθ διεκνι μεταφορά επικινδφνων εμπορευμάτων μζςω 
εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν; ADR - Ευρωπαϊκι ςυμφωνία για τισ διεκνείσ οδικζσ μεταφορζσ 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυςτραλιανό ευρετιριο χθμικϊν ουςιϊν; ASTM - 
Αμερικανικι εταιρεία δοκιμϊν υλικϊν; bw - Σωματικό βάροσ; CLP - Κανονιςμόσ περί 
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Ταξινόμθςθσ, Επιςιμανςθσ και Συςκευαςίασ, Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνοσ, μεταλλαξιογόνοσ ουςία ι ουςία τοξικι για τθν αναπαραγωγι; DIN - Ρρότυπο του 
Γερμανικοφ Λνςτιτοφτου Τυποποίθςθσ; DSL - Κατάλογοσ οικιακϊν ουςιϊν (Καναδάσ); ECHA - 
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Χθμικϊν Ρροϊόντων; EC-Number - Αρικμόσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ; 
ECx - Συγκζντρωςθ που ςχετίηεται με ανταπόκριςθ x%; ELx - Ροςοςτό επιβάρυνςθσ που 
ςχετίηεται με ανταπόκριςθ x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα ζκτακτθσ ανάγκθσ; ENCS - Υπάρχουςεσ 
και νζεσ χθμικζσ ουςίεσ (Λαπωνία); ErCx - Συγκζντρωςθ που ςχετίηεται με ανταπόκριςθ ρυκμοφ 
αφξθςθσ x%; GHS - Ραγκόςμιο εναρμονιςμζνο ςφςτθμα; GLP - Ορκι εργαςτθριακι πρακτικι; 
IARC - Διεκνισ Οργανιςμόσ Ερευνϊν Καρκίνου; IATA - Διεκνισ Ζνωςθ Αερομεταφορϊν; IBC - 
Διεκνισ Κϊδικασ για τθν καταςκευι και τον εξοπλιςμό των πλοίων που μεταφζρουν επικίνδυνα 
χθμικά χφδθν; IC50 - Μιςι μζγιςτθ αναςταλτικι ςυγκζντρωςθ; ICAO - Διεκνισ Οργανιςμόσ 
Ρολιτικισ Αεροπορίασ; IECSC - Ευρετιριο υπαρχουςϊν χθμικϊν ουςιϊν ςτθν Κίνα; IMDG - 
Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Κϊδικασ Επικίνδυνων Ειδϊν; IMO - Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ; ISHL 
- Νόμοσ περί βιομθχανικισ αςφάλειασ και υγείασ (Λαπωνία); ISO - Διεκνισ Οργανιςμόσ 
Τυποποίθςθσ; KECI - Ευρετιριο υπαρχουςϊν χθμικϊν ουςιϊν τθσ Κορζασ; LC50 - Κανάςιμθ 
ςυγκζντρωςθ ςτο 50% πλθκυςμοφ δοκιμισ; LD50 - Κανάςιμθ δόςθ ςτο 50% πλθκυςμοφ 
δοκιμισ (μζςθ κανάςιμθ δόςθ); MARPOL - Διεκνισ διάςκεψθ για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίηεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκζντρωςθ ςτθν οποίο δεν 
παρατθροφνται (δυςμενείσ) επιδράςεισ; NO(A)EL - Επίπεδο ςτο οποίο δεν παρατθροφνται 
(δυςμενείσ) επιδράςεισ; NOELR - Ροςοςτό επιβάρυνςθσ ςτο οποίο δεν παρατθροφνται 
επιδράςεισ; NZIoC - Ευρετιριο χθμικϊν ουςιϊν τθσ Νζασ Ηθλανδίασ; OECD - Οργανιςμόσ 
Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ; OPPTS - Υπθρεςία Αςφάλειασ Χθμικϊν Ουςιϊν και 
Ρρόλθψθσ τθσ φπανςθσ; PBT - Ανκεκτικι, βιοςυςςωρευτικι και τοξικι ουςία; PICCS - 
Ευρετιριο χθμικϊν ουςιϊν των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ροςοτικι) ςχζςθ δομισ-δραςτθριότθτασ; 
REACH - Κανονιςμόσ (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
ςχετικά με τθν Καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ, αδειοδότθςθ και τον περιοριςμό των χθμικϊν 
προϊόντων; RID - Κανονιςμοί για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Κερμοκραςία αυτοεπιταχυνόμενθσ αποςφνκεςθσ; SDS - Δελτίο 
Δεδομζνων Αςφαλείασ; TCSI - Ευρετιριο χθμικϊν ουςιϊν τθσ Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τισ επικίνδυνεσ ουςίεσ; TSCA - Νόμοσ περί ελζγχου τοξικϊν ουςιϊν (Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ); UN 
- Θνωμζνα Ζκνθ; vPvB - Άκρωσ ανκεκτικι και άκρωσ βιοςυςςωρεφςιμθ ουςία 
 
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ 
Οι παραπάνω πλθροφορίεσ αφοροφν μόνο το ςυγκεκριμζνο προϊόν τθσ εταιρείασ μασ βαςίηονται ςτο  
ςθμερινό επίπεδο γνϊςεων μασ και δεν αποτελεί εγγφθςθ για κάποια ειδικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ .Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ είναι πικανόν να μθν ιςχφουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με άλλα υλικά ι ςε άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ, εκτόσ αν αναφζρονται ςτο κείμενο. 

 


