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1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
1.1 Πιεξνθνξίεο γηα ην παξαζθεύαζκα 
 

           Δκπνξηθή νλνκαζία:  Zeo glass          
 

1.2 Υξήζε ηεο νπζίαο / παξαζθεπάζκαηνο 
 

           Τγξό  θαζαξηζκνύ πηάησλ ζην ρέξη 
 
 
1.3 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαζθεπαζηή 
 

ZEO TEC  HELLAS GROUP IKE   
ΘΔΗ ΠΑΡΣΙΑ,ΔΚΛΟ ΒΟΛΟΤ 
ΣΗΛ : 2421095212 
FAX : 2421095212 
Σ.Κ :38500 
e-mail :zthellasgroup@gmail.com 
 

1.4  Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 
 
 ΣΗΛ. ΚΔΝ. ΓΗΛ. 210 -7793777 
 

 
 
 
ήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) αξηζ. 1272/2008 
νβαξή νθζαικηθή βιάβε Καη. Κηλ.  1 
Δξεζηζκόο δέξκαηνο θαη. Κηλ. 2 
 
   Δηθνλόγξακκα 
 

 
 
 
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε Κίλδπλνο 
 
Γήισζε Κηλδύλνπ(λσλ) H 
 
H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε 
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
 
 
Πξνιεπηηθή Γήισζε(ζεηο) 
 
P102   Μαθξηά από παηδηά. 
P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 
κάηηα/πξόζσπν. 
P305 + P351 + P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά 
ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 
P337 + P313   Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθόο εξεζηζκόο: πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό.  
P302 + P352 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. 
P301 + P310 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. 
πκπιεξσκαηηθέο Γειώζεηο Κηλδύλνπ 
 
Άιινη θίλδπλνη 
Γελ είλαη γλσζηνί άιινη θίλδπλνη.  

2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ  



Σν πξντόλ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα σο ΑΒΣ ή αΑαΒ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ No 
1907/2006 (ΔΚ), Παξάξηεκα XIII. 
 
 

 
 
3.1 ύζηαζε παξαζθεπάζκαηνο  
 
Δπηθίλδπλα  ζπζηαηηθά 
 

Cas No πζηαηηθό αξηζκόο REACH Σαμηλόκεζε ζύκθσλα 
κε 1272/2008/ΔΚ 

Πεξηερόκελν 

68891-38-3 ΘΔΙΙΚΟ ΑΙΘΔΡΑ 
ΣΟΤ ΛΑΟΤΡΙΚΟΤ 
ΑΛΑΣΟ ΣΟΤ 
ΝΑΣΡΙΟΤ 

01-2119488639-16 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
0% - 5% 

 SODIUM 
DODECYLBENZENE 
SULFONATE 

ΜΔΙΓΜΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 
ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΩΗ 

H 302,H315, 
H 318 

5% - 15 % 

 
 

4. ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ 

 
 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Μεηά από εηζπλνή: ε πεξίπησζε ιηπνζπκίαο επηβάιιεηαη θαηάθιηζε θαη κεηαθνξά ζε ζηαζεξή πιάγηα ζέζε. 

Μεηά από επαθή κε ην δέξκα: 

Ξεπιπζείηε ακέζσο κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη πνιύ θαιό μέπιπκα. Αθαηξέζηε ακέζσο ηνλ κνιπζκέλν ηκαηηζκό . 

Μεηά από επαθή κε ηα κάηηα: 

Πιύλεηε ηα κάηηα κε ηξερνύκελν λεξό γηα αξθεηή ώξα θαη κε ηα βιέθαξα αλνηρηά. 

Μεηά από θαηάπνζε: Να μεπιύλεηε ην ζηόκα θαη λα πηείηε θαηόπηλ αξθεηό λεξό. 

4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 

Γελ δηαηίζεληαη. 

 

 

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Γελ δηαηίζεληαη. 

 

5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 
5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 
Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα. 
Ππξνζβεζηηθή ζθόλε , Αθξόο, άκκνο ,Φέθαζκα λεξνύ 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 
ε κία ππξθαγηά είλαη δπλαηόλ λα ειεπζεξσζνύλ: νμείδηα αδώηνπ (NOx),κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), δηνμείδην ηνπ 
ζείνπ (SO2) 
5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 
Μελ πξνζπαζήζηε λα θαηαπνιεκήζεηε ηελ ππξθαγηά ρσξίο ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό: 
Αλεμάξηεηεο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο. Απνκαθξύλεηε όια ηα άηνκα από ην πεξηζηαηηθό. 
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο: 
Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα ππξόζβεζεο (ελδύκαηα, θξάλε, ππνδήκαηα, γάληηα) ζε ελαξκόληζε κε ην 
Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ 469. 
 

6. ΜΔΣΡA ΓΙΑ ΣΗΝ ANTIMΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Σν πξντόλ ζε επαθή κε λεξό ζρεκαηίδεη νιηζζεξά ζηξώκαηα. 

Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο νιίζζεζεο εμ' αηηίαο ηεο εθρύζεσο ηνπ πξντόληνο. Φνξέζηε ηελ αηνκηθή ζαο 

πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. 

6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Δκπνδίζηε ηελ επηθαλεηαθή ηνπ επέθηαζε. 

Μελ ην αδεηάδεηε ζηελ απνρέηεπζε ή ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

ε πεξίπησζε δηνρέηεπζεο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή ζηελ απνρέηεπζε εηδνπνηείζηε ηηο αξκόδηεο Αξρέο. 

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

ηακαηήζηε ηε δηαξξνή. 

Απνξξίςηε ηα κνιπζκέλα πιηθά ζύκθσλα κε ηνπο ηξέρνληεο θαλνληζκνύο. 

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 

3. ΤΝΘΔΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 



Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζίγνπξν ρεηξηζκό βιέπε 7. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό βιέπε 8. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελαπνζέηεζε βιέπε 13. 

 
 

  7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ  

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

 Να δηαηεξείηε ην δνρείν θαιά θιεηζκέλν. 

Οδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππξθαγηάο θαη ηεο έθξεμεο: 

Γελ απαηηείηαη ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ. 

7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 

Δλαπνζήθεπζε: 

Απνζεθεύεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 30 °C. 

πκβαηά πιηθά ζπζθεπαζηώλ: αλνμείδσηνο ράιπβαο, πιαζηηθό. 

Τπνδείμεηο ζπλαπνζήθεπζεο: Γηαηεξείηαη ρσξηζηά από νμεηδσηηθέο νπζίεο. 

Πεξαηηέξσ δειώζεηο γηα ηνπο όξνπο ελαπνζήθεπζεο:  

θακία 

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο  

Γελ δηαηίζεληαη. 

πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ: 

Κακία άιιε ζύζηαζε, βιέπε θεθάιαην 7. 

 

 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

 

πζηαηηθά ζηνηρεία κε νξηαθέο ηηκέο πνπ αθνξνύλ ηνπο ηόπνπο εξγαζίαο θαη πνπ νθείινπλ λα 

επηηεξνύληαη: 

 

Αθνξά ην ζπζηαηηθό ΘΔΙΙΚΟ ΑΙΘΔΡΑ ΣΟΤ ΛΑΟΤΡΙΚΟΤ ΑΛΑΣΟ ΣΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ 

 

DNELs 

Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL) γηα έθζεζε εξγαδνκέλσλ: 

Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο δεξκαηηθήο επαθήο, DNEL: 2.750 mg/kgr 

bw/day 

Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο εηζπλνήο, DNEL: 175 mg/m³ 

Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL) γηα έθζεζε θαηαλαισηώλ: 

Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο δεξκαηηθήο επαθήο, DNEL: 1.650 mg/kgr 

bw/day 

Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο εηζπλνήο, DNEL: 52 mg/m³ 

Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο θαηάπσζεο DNEL: 15 mg/kgr 

 

PNECs 

Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο: 

PNEC γιπθνύ λεξνύ: 0.24 mg/lt 

PNEC ζαιαζζηλνύ λεξνύ: 0.024 mg/lt 

PNEC δηαιείπνπζεο απειεπζεξώζεηο: 0.071 mg/lt 

PNEC ηδήκαηνο γιπθνύ λεξνύ: 5.45 mg/kgr 

PNEC ηδήκαηνο ζαιαζζηλνύ λεξνύ: 0.545 mg/kgr 

PNEC εδάθνπο: 0.946 mg/kgr 

PNEC εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ: 10 g/lt 

 

Αθνξά ην ζπζηαηηθό SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE 

 

DNEL Δξγαδόκελνη 

 

Γεξκαηηθή, Μαθξνπξόζεζκε 

έθζεζε - ζπζηεκηθέο επηδξάζεηο  

170 mg/kg  αλαθέξεηαη ζην ζσκαηηθό 

βάξνο θαη ηελ εκέξα.  

 

ηνκαηηθή,  12 mg/m3  

8.EΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 



Μαθξνπξόζεζκε έθζεζε - 

ζπζηεκηθέο επηδξάζεηο  

 

DNEL Καηαλαισηέο 

 

Γεξκαηηθή, Μαθξνπξόζεζκε 

έθζεζε - ζπζηεκηθέο επηδξάζεηο  

85 mg/kg  αλαθέξεηαη ζην ζσκαηηθό 

βάξνο θαη ηελ εκέξα.  

ηνκαηηθή, Μαθξνπξόζεζκε έθζεζε - ζπζηεκηθέο 

επηδξάζεηο  

3 mg/m3  

Δηζπλνή, Μαθξνπξόζεζκε έθζεζε - ζπζηεκηθέο 

επηδξάζεηο  

0,85 mg/kg  αλαθέξεηαη ζην ζσκαηηθό 

βάξνο θαη ηελ εκέξα.  

 

Πεξηβαιινληηθή έθζεζε – PNEC 

 

 

Πεξηβαιινληηθό Σκήκα  Σηκή  εκείσζε  

Γιπθό λεξό         0,268 mg/l  

Θαιάζζην ύδσξ  0,0268 mg/l  

πξνζσξηλή έθιπζε  0,055 mg/l  

Δπεμεξγαζία ιπκάησλ  5,6 mg/l  

Ίδεκα ηνπ γιπθνύ λεξνύ  8,1 mg/kg  αλαθέξεηαη ζηελ μεξά νπζία  

Θαιάζζην ίδεκα  8,1 mg/kg  αλαθέξεηαη ζηελ μεξά νπζία  

Δδαθνο  35 mg/kg  αλαθέξεηαη ζηελ μεξά νπζία  

Σξόθηκν                                Γίρσο ζεκαζία / κε ρξεζηκνπνηήζηκν  

 

 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

Αηνκηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο: 

Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο: 

Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε, θαπλίδεηε. Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

Να βγάδεηε ακέζσο ηα ιεξσκέλα, βξεγκέλα ελδύκαηα.Να πιέλεηε ηα ρέξηα πξν ηνπ δηαιείκκαηνο θαη ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο. Να απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα.Να απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. 

 

Πξνζηαζία γηα ηελ αλαπλνή: 

 Γελ είλαη απαξαίηεην 

 

Πξνζηαζία γηα ηα ρέξηα: 

Πξνζηαηεπηηθά γάληηα. Σν πιηθό ησλ γαληηώλ ζα πξέπεη λα είλαη αδηαπέξαζην θαη αλζεθηηθό έλαληη ηνπ πξντόληνο . 

Λόγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο δνθηκώλ δελ κπνξεί λα πξνηαζεί θαλέλα πιηθό γαληηώλ γηα ην πξντόλ. 

Δπηιέμηε ην πιηθό ηνπ γαληηνύ ιακβάλνληαο ππ' όςε ηνπο ρξόλνπο δηέιεπζεο, ην βαζκό δηαπεξαηόηεηαο θαη 

ηελ ππνβάζκηζε. 

Τιηθό γαληηώλ 

Κανπηζνύθ Nitril. 
Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γαληηνύ δελ εμαξηάηαη κόλνλ από ην πιηθό, αιιά θαη ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά 
πνηόηεηαο, ηα νπνία δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή EN 374 

Υξόλνο δηείζδπζεο ηνπ πιηθνύ γαληηώλ 

Γηα ηα κίγκαηα ησλ παξαθάησ αλαθεξόκελσλ ρεκηθώλ νπζηώλ ν ρξόλνο δηέιεπζεο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ 480 ιεπηά (Γηαπεξαηόηεηα ζύκθσλα κε ηνλ EN 374).Ο αθξηβήο ρξόλνο δηέιεπζεο δίλεηαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ θαη ζα πξέπεη λα ηεξείηαη πάληνηε. 

 

Πξνζηαζία γηα ηα κάηηα: 

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά απνιύησο εθαξκνζηά. 
 
Πξνζηαζία γηα ην ζώκα: 

Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία εξγαζίαο. 

Υξεζηκνπνηείζηε πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα. 
 
 
 
 
 

9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 



 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

 
 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Όςε:       Μνξθή: παρύξεπζην πγξό 

        Υξώκα: δηάθνξα 

Οζκή: ραξαθηεξηζηηθή ηνπ αξώκαηνο 

Όξην νζκήο: -. 

   pH ζε 20 °C:        7± 0,5 

         εκείν ηήμεσο/όξηα ξεπζηνπνίεζεο: >300 °C 

         εκείν δέζεσο/όξηα δέζεσο: >400 °C 

εκείν αλάθιεμεο: Σν πιηθό δελ αλαθιέγεηαη 

Θεξκνθξαζία απνζπλζέζεσο: Με ρξεζηκνπνηήζηκν. 

         Κίλδπλνο απηαλαθιέμεσο                                                     Με θαζνξηζκέλν. 

Κίλδπλνο εθξήμεσο: Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο εθξήμεσο ηνπ πξντόληνο. 

Όξηα θηλδύλνπ εθξήμεσο: 

         θαηώηεξα: Γελ πθίζηαηαη. 

          αλώηεξα: Γελ πθίζηαηαη. 

Πίεζε αηκνύ: Με ρξεζηκνπνηήζηκν 

Ππθλόηεηα ζε 20 °C: 1,05 g/cm³ 

ρεηηθή ππθλόηεηα Με θαζoξηζκέλν. 

Ππθλόηεηα αηκώλ Με ρξεζηκνπνηήζηκν 

Σαρύηεηα αηκνπνίεζεο Με ρξεζηκνπνηήζηκν 

Γηαιπηόηεηα ζε λεξό ζε 20 °C:                                       πιήξεο 

πληειεζηήο δηαλνκήο (n-Octanol/Η2Ο) ζε 23 °C               - 

Ιμώδεο ηδηόηεηα: 

δπλακηθή: Με ρξεζηκνπνηήζηκν 

θηλεκαηηθή: Με ρξεζηκνπνηήζηκν 

.  
9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
 

10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

10.1 Γξαζηηθόηεηα 

Καλέλα ζηνηρείν δηαζέζηκν ζρεηηθά κε ηε δξαζηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο ή ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ. 

10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα 

Θεξκηθή απνζύλζεζε / Όξνη πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη: 

Γελ απνζπληίζεηαη αλ ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γίλεηαη θαλνληθά. 

10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ  

Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε. 

10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ  

Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά:  

Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
 

11.ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
 
11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Αθνξά ην ζπζηαηηθό ΘΔΙΙΚΟ ΑΙΘΔΡΑ ΣΟΤ ΛΑΟΤΡΙΚΟΤ ΑΛΑΣΟ ΣΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ 
 
Κίλδπλνο άκεζεο ηνμηθόηεηαο: 
 
 
 



εκαληηθέο ηηκέο θαηάηαμεο-LD/LC50 

Από ην ζηόκα 

Από ην δέξκα 

LD50 

LD50 

> 2000 mg/kg (rat) (OECD Guideline 401) 

> 2000 mg/kg (rat) 

 

Αξρηθή εξεζηζηηθή ελέξγεηα: 

Γέξκα: Δξεζίδεη ην δέξκα θαη ηηο βιελλώδεηο κεκβξάλεο. 

Μάηη: Έληνλνο εξεζηζκόο θαη ζνβαξόο θίλδπλνο βιάβεο γηα ηα κάηηα. 

Δπαηζζεηνπνίεζε:  

Γελ είλαη γλσζηή θακία επαηζζεηνπνίεζε. 

Τπνμεία έσο ρξόληα θαηάζηαζε ηνμηθόηεηαο: 

Οη δηαζέζηκεο κειέηεο ηνμηθόηεηαο παξέρνπλ κηα ζπλεπή εηθόλα ηεο ππνμείαο θαη ρξόληαο ηνμηθόηεηα δηα ηνπ 

ζηόκαηνο. Γηα νιόθιεξε ηελ θαηεγνξία ησλ alcohol ethoxysulfates (AESs) θαζηεξώλεηαη ε ηηκή: NOAEL 300 

mg/kg bw. 

Σνμηθνθηλεηηθή, κεηαβνιηζκόο θαη θαηαλνκή  

Γελ ηαμηλνκείηαη. 

Ομείεο επηπηώζεηο (νμεία ηνμηθόηεηα, εξεζηζκόο θαη δηαβξσηηθόηεηα) 

Ομεία ηνμηθόηεηα (από ηνπ ζηόκαηνο):  

Η νπζία δελ ηαμηλνκείηαη. 

Δξεζηζκόο θαη δηαβξσηηθόηεηα (δέξκαηνο, νθζαικώλ):  

Η νπζία είλαη εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη ηδηαίηεξα εξεζηζηηθή γηα ηα κάηηα. 

Δπαηζζεηνπνίεζε  

Γελ είλαη επαηζζεηνπνηεηηθή. 

Σνμηθόηεηα επαλαιακβαλόκελεο δόζεο 

Γελ ηαμηλνκείηαη. 

NOAEL: 300 mg/kgr bw/day 

 
Δπηπηώζεηο ΚΜΣ (θαξθηλνγέλεζε, κεηαιιαμηνγέλεζε θαη ηνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή) 
Καξθηλνγέλεζε:  
Γελ ηαμηλνκείηαη. Η ζπζηεκηθή ηνμηθόηεηα πξνβιέπεηαη γηα λα είλαη πνιύ ρακειή. Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα 
πεξαηηέξσ εθηίκεζε. 

Μεηαιιαμηνγέλεζε:  

Γελ ηαμηλνκείηαη Σνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή: 

H κειέηε ηνμηθόηεηαο αλαπαξαγσγήο εκθάληζε NOAEL γηα reprotoxicity κεγαιύηεξε από 300 mg/kg/day. 

Η αλαπηπμηαθή κειέηε ηνμηθόηεηαο εκθάληζε NOAEL=1000 mg/kg/day. 

 

Αθνξά ην ζπζηαηηθό SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο 

 

LD50 αξνπξαίνο: 2.000 - 5.000 mg/kg; OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 401  

Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο 

 

Η αλάιπζε δελ είλαη απαξαίηεηε.  

Γηα δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο έθζεζεο ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο 

 

LD50 αξνπξαίνο: > 2.000 mg/kg; OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 402  

Σν αλαθεξόκελν ζπλάγεηαη από ηελ αμηνιόγεζε ή ην απνηέιεζκα ειέγρσλ ζε παξόκνηα πξντόληα (αλάινγν 

ζπκπέξαζκα) (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 

Γνθηκαδόκελε νπζία: Βελδνζνπιθνληθό νμύ, C10-13-παξάγσγα ηνπ αιθπιίνπ, άιαηα ηνπ λαηξίνπ Με βάζε ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

 

Μεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

 

 
 



12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Αθνξά ην ζπζηαηηθό ΘΔΙΙΚΟ ΑΙΘΔΡΑ ΣΟΤ ΛΑΟΤΡΙΚΟΤ ΑΛΑΣΟ ΣΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ 

12.1 Σνμηθόηεηα 

 

Τδαηηθή ηνμηθόηεηα: 

EC10 (ζηαηηθά) LC50 >10000 mg/l (Pseudomonas putida)  

7,1 mg/l (Brachydanio rerio) 

27,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus)  

7,4 mg/l (freshwater fish) 

1,05 mg/l (Pimephales promelas) 

 

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

εύθνιε βηνδηάζπαζε 

Βηνδηαζπώκελν ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ησλ Απνξξππαληηθώλ, 648/2004/EΚ. 

Σα ηαζηελεξγά πνπ πεξηέρνληαη ζην ελ ιόγσ πξντόλ ζπκκνξθώλνληαη κε ηα θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηαο όπσο 

νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό 648/2004/ΔΚ. Σα δεδνκέλα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ δήισζε απηή βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

αξκόδηώλ αξρώλ ησλ Κξαηώλ Μειώλ θαη ζα παξέρνληαη ζε απηέο θαηόπηλ αηηήκαηόο ηνπ παξαζθεπαζηή ηνπ. 

Όιεο νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηθνδόκεζε δηεμήρζεζαλ ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ΟΟΑ ή ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη βάζεη ηνπ GLP. 

Σα πνζνζηά απνηθνδόκεζεο θαη βηνδηαζπαζηκόηεηαο θπκαίλνληαη κεηαμύ 76-81% γηα ηελ παξάκεηξν Ο2-θαηαλάισζε 

θαη 96-100% γηα ηελ παξάκεηξν DOC-απνκάθξπλζεο. 

Πεηξακαηηθό απνηέιεζκα: άκεζα βηνδηαζπώκελν 100% (28d) DOC Removal Method: EU Method C.4-C 

(Determination of the "Ready" Biodegradability - Carbon Dioxide EvolutionTest) 

 

 

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
Κακία δπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο. 

Βηνζπζζώξεπζε ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο δελ αλακέλεηαη δεδνκέλνπ όηη ε νπζία έρεη ρακειό log Kow ≤ 3. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ηαρεία απνδόκεζε ηεο νπζίαο ζην πεξηβάιινλ θαη ην ρακειό δπλακηθό 
βηνζπζζώξεπζεο πνπ έρεη απνδεηρζεί ζε πδξόβηα είδε, ε βηνζπζζώξεπζε ζε ρεξζαία είδε ζεσξείηαη 
ακειεηέα. 
 

12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

 Η νπζία δηαιύεηαη εύθνια ζην λεξό θαη είλαη εύθνια βηνδηαζπάζηκε. 

Πεξαηηέξσ νηθνινγηθέο ελδείμεηο: 

Γεληθέο νδεγίεο: Γελ είλαη γλσζηόο θαλέλαο θίλδπλνο γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

ΑΒΣ: Γελ ηαμηλνκείηαη. 

αΑαΒ: Γελ ηαμηλνκείηαη. 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο  

Γελ δηαηίζεληαη . 
 
 

13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 

 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ύζηαζε: 

Γελ επηηξέπεηαη λα ελαπνηεζεί καδί κε ηα θνηλά απνξξίκκαηα. Μελ ην αδεηάδεηε ζηελ απνρέηεπζε. 

Αθάζαξηεο ζπζθεπαζίεο: 

ύζηαζε: Η ελαπόζεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο επίζεκεο νδεγίεο. 

Μέζνλ θαζαξίζκαηνο: Νεξό. 

 

 

14. ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 
Η κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο είλαη αζθαιήο ζηνπο πεξηέθηεο ηεο εηαηξείαο θαη δελ ρξεηάδνληαη επηπιένλ πξνθπιάμεηο. 
 
14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ                                                    Με ρξεζηκνπνηήζηκν. 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                                 - 
 
14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ   Με ρξεζηκνπνηήζηκν. 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                                 - 



 
14.3 Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά       Με ρξεζηκνπνηήζηκν 
ADR, ADN, IMDG, IATA  
Σάμε                                                                                     - 
 
14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο                                   Με ρξεζηκνπνηήζηκν 
ADR, IMDG, IATA                                                                    - 
  
14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη:  
Πεξηβαιινληηθώο Δπηθίλδπλν:                              Όρη 
 
14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Με ρξεζηκνπνηήζηκν 
 
 

15.ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην 

κείγκα 
 
 
πζηαηηθά ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Απνξξππαληηθώλ 648/2004/ΔΚ 
 
Πεξηέρεη κεηαμύ άιισλ ηνπιάρηζηνλ 5% αιιά θάησ ηνπ  15% αληνληθά ηαζηελεξγά .                                                 
Πεξηέρεη ζπληεξεηηθό METHYLISOTHIAZOLINONE,BENZISOTHIAZOLINONE  , άξσκα. 
 
15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
Γελ έρεη δηεμαρζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ην κείγκα 
 
 
 
 
 

16. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
Πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R, H θαη EUH πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα  3 
 
 
Η315 Πξνθαιεί  εξεζηζκό  ηνπ δέξκαηνο. 
H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε 
Η412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο  νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
Η302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
 
Τπνζεκεηώζεηο θαη αθξσλύκηα: 
 

DNEL - Παξάγσγν Δπίπεδν Υσξίο Δπηπηώζεηο 
EUH - CLP Γήισζε Δηδηθνύ θηλδύλνπ 
ABT - Αλζεθηηθέο, Βηνζπζζσξεύζηκεο θαη Σνμηθέο 
PNEC - Πξνβιεπόκελε πγθέληξσζε Υσξίο Δπηπηώζεηο 
αξηζκόο REACH - αξηζκόο θαηαρώξηζεο REACH 
αΑαΒ - άθξσο Αλζεθηηθέο θαη άθξσο Βηνζπζζσξεύζηκεο 
 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο αθνξνύλ κόλν ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ηεο εηαηξείαο καο βαζίδνληαη ζην ζεκεξηλό επίπεδν 
γλώζεσλ καο θαη δελ απνηειεί εγγύεζε γηα θάπνηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο . 
 


