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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας 
 
1.1 Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος 

Ονομασία προϊόντος : ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
Αριθμός REACH  : 
Αριθμός CAS  :  

1.2 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
Εταιρεία  : ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

ΔΑ 10 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 57022 

Τηλ   : +302310799740 
Fax   : +302310796188 
E-mail   : info@multichemical.gr 
 

1.3 Προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος 
 Χρήσεις   :  Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος. 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθμό 1272/2008 

Εύφλεκτα υγρά (Κατηγορία 2), Η225 

Ερεθισμός του δέρματος (Κατηγορία 2), Η315 

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή (Κατηγορία 2), Η361d 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους μια εφάπαξ έκθεση (Κατηγορία 3), Κεντρικό 

 νευρικό σύστημα Η336 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους επαναλαμβανόμενη έκθεση (Κατηγορία 2), 

 Η373 Τοξικότητα αναρόφησης (Κατηγορία 1), Η304 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, 
βλέπε Ενότητα 16. 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τηοδηγία ΕΚ67/548/ΕΟΚ ή1999/45/ΕΚ 
 
F Πολύ εύφλεκτο   R11/R63  
Xn Επιβλαβές    R48/20, R65 
Xi Ερεθιστικό    R38/R67 
N    Επικίνδυνο για το περιβάλλον   R51/R53 

Για το πλήρες κείμενο των R-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, 
βλέπε Ενότητα 16. 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

http://www.multichemical.gr/
mailto:info@multichemical.gr
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Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθ 1272/2008 

Εικονόγραμμα    

 

Προειδοποιητική λέξη   ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δήλωση Κινδύνων 
 H225    Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  

H304    Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
 κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  

H361d    Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
H373     Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Κεντρικό 

  νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή  
  επανειλημμένη  έκθεση. . 

H411   Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με  
  μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Προληπτικές Δηλώσεις 

P210  Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, 
γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε.  

Ρ271    Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο 
   χώρο. 

Ρ273    Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Ρ280    Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά  

   ενδύματα/μάτια ατομικής προστασίας για τα  
   μάτια/πρόσωπο. 

P301 + P330 + P310     ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.  
   Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν 
   γιατρό. 

P302 + P352     ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με  
   άφθονο σαπούνι και νερό.  

Ρ331   Μην προκαλέσετε εμετό. 
Ρ304+Ρ340    Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα σε 

   καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση 
   που διευκολύνει την αναπνοή. 

Ρ370+Ρ378    Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε αφρό, ξηρή 
   σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση. 

Συμπληρωματικές Δηλώσεις  Κανένα 

 Κινδύνου 

 Σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί. 

 Φράση(εις)-R 

 R10    Εύφλεκτο 
 R65    Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους  
     πνεύμονες σε περίπτωση κατάποση. 
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 R51/53    Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να 
     προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις 
     στο υδάτινο περιβάλλον. 
 Οδηγίες προφύλαξης 

 S23    Μην αναπνέετε     
     αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα. 
 S24    Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. 
 S29    Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην 
     αποχέτευση. 
 S51    Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
 S62    Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι   Κανένας 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.1 Ουσίες 

Χημικός τύπος  :  

3.2 Μείγματα 

Επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με τον Κανόνισμό(ΕΚ) αριθ.1272/2008  

Συστατικό Ταξινόμηση  Συγκέντρωση 

Τολουόλιο                                       

CAS-Aριθ.  108-88-3 
ΕΚ-Αριθ.  203-625-9 
 

Flam. Liq. 2 Η225 
Asp. Tox. 1 Η304 
Skin Irrit. 2 Η315 
STOTSE 3 Η336 
Repr. 2 Η361d 
STOT RE 2 * H373 

30-60% 

Υδρογονάνθρακες C9-C12, αλκάνια,ισοαλκάνια,κυκλικοί αρωματικοί  

CAS-Aριθ                        64742-82-1 
ΕΚ-Αριθ                           919-446-0 

Flam. Liq.3  Η226 
ΤΟΧ Η 304 
STOT SE 3 H336 
Acut Tox 2 H 411 

30-60% 

Επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) αριθ.1999/45/CE 

Συστατικό Ταξινόμηση  Συγκέντρωση 

Τολουόλιο 

CAS-Aριθ.  108-88-3                 F;R11,Repr Cat 3; 
ΕΚ-Αριθ.  203-625-9R63,Xn;R48-20-65,Xi;R38,R67       

 30-60% 
 
 

Υδρογονάνθρακες C9-C12, αλκάνια,ισοαλκάνια,κυκλικοί αρωματικοί  

CAS-Aριθ                        64742-82-1                  R10, Xn R65-67 
ΕΚ-Αριθ                           919-446-0                     N R51/53,R66 

 30-60% 

 

Για το πλήρες κείμενο των η-Δηλώσεων και R-φράσεων που αναφέρονται στο 

τμήμα αυτό,  βλέπε  τμήμα 16 

 



ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε   Σελ 4 
 

ΤΜΗΜΑ 4:Μέτρα πρώτων βοηθειών       

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  

Γενικές υποδείξεις 

Όσοι παρέχουν Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να 

αυτοπροστατεύονται και να χρησιµοποιούν τον συνιστώµενο προστατευτικό 

ρουχισµό (γάντια ανθεκτικά σε χηµικές ουσίες, προστασίες από σταγόνες) Αν 

υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 για τα ειδικά µέσα 

ατοµικής προστασίας. Σε περίπτωση εισπνοής. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε 

το παθόν άτομο στον καθαρό αέρα .Σε περίπτωση ανακοπής  της  αναπνοής 

εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 

 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα 

Πλύνετε αµέσως το δέρµα µε νερό και αφαιρέστε τα ρούχα και τα υποδήµατα που 

έχουν µολυνθεί. Ζητήστε ιατρική παρακολούθηση, αν υπάρξουν συµπτώµατα. 

Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Καταστρέψτε τα δερµάτινα αντικείµενα 

που έχουν µολυνθεί, όπως υποδήµατα, ζώνες και λουράκια ρολογιών. Ντους 

ασφαλείας θα πρέπει να βρίσκεται στον άµεσο εργασιακό χώρο. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια 

Ξεπλύνετε καλά τα µάτια σας µε νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς 

επαφής µετά από τα 1-2 πρώτα λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε για αρκετά ακόµα 

λεπτά. Αν παρουσιαστούν επιπλοκές, συµβουλευτείτε έναν ιατρό και κατά 

προτίµηση οφθαλµίατρο. 

Σε περίπτωση κατάποσης  

Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Πιείτε νερό (το πολύ 2 ποτήρια). Σε καμιά 

περίπτωση μην προκαλέσετε εμετό. Μην προσπαθήσετε να εξουδετερώσετε. 

Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

Σε περίπτωση εισπνοής 

Μεταφέρετε αμέσως το θύμα από τον χώρο των ατμών σε καθαρό αέρα. Αν 

παραστεί ανάγκη, χρησιμοποιήσετε τεχνητή αναπνοή και καλέσετε  γιατρό.  

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 

Ερεθιστική δράση, αναπνευστική παράλυση, διακοπή της αναπνοής, Νωθρότητα, 

Ζάλη, Απώλεια των αισθήσεων, κατάσταση μέθης, Ναυτία, Εμετός, Κατάρευση του 

κυκλοφοριακού, Πονοκέφαλος, Σπασμοί, υπνηλία, Διαταραχές του ΚΝΣ, θάνατος 

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης  ιατρικής  φροντίδας και ειδικής 

θεραπείας 

 Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

 

 



ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε   Σελ 5 
 

ΤΜΗΜΑ 5:Mέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα 

Χρησιμοποιήστε ψέκασμα νερού, αφρό σταθερό με αλκοόλη, ξηρό 

μέσοκατάσβεσης  ή διοξείδιο του άνθρακος 

Πυροσβεστικά μέσα που πρέπει να αποφεύγονται: Μη χρησιμοποιείτε άμεση ροή 

νερού. Μπορεί να εξαπλώσει τη φωτιά. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι  που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

 Εύφλεκτο. 

Εκρηκτικά  μείγματα  με  τον  αέρα  μπορεί  να  σχηματιστούν  ακόμα  και  σε  

θερμοκρασία  δωματίου. Προσοχή  για επανάφλεξη.  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να απελευθερωθούν: Μονοξείδιο και διοξείδιο 

του άνθρακα. 

5.3 Συστάσεις για τους  πυροσβέστες 

 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες:  

Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και προστατευτική ενδυμασία 

για προστασία από τα χημικά. 

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός πυροσβεστών: Φοράτε αυτόνοµη 

αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης και προστατευτικό πυρίµαχο ρουχισµό (που 

περιλαµβάνει πυροσβεστικό κράνος, φόρµα, παντελόνι, µπότες και γάντια 

νεοπρενίου). Αν ο προστατευτικός εξοπλισµός δεν είναι διαθέσιµος ή δε 

χρησιµοποιείται, καταπολεµείστε τη φωτιά από µια προστατευµένη θέση ή από 

απόσταση ασφαλείας. 

5.4 Περαιτέρω πληροφορίες 

Για την ψύξη των κλειστών δοχείων  χρησιμοποιείστε ψέκασμα νερού. 

 

ΤΜΗΜΑ 6 : Mέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας  έκλυσης  

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις , προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 

ανάγκης 

 Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Αποφεύγετε τον σχηματισμό 

σκόνης. Μην αναπνέετε ατμούς/νέφος/αέριο. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. 

Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλή χώρο. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης. Για 

προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8. 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στην αποχέτευση. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
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Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα για την συγκομιδή του υλικού  και τοποθετείστε 

το  σε κατάλληλους περιέκτες.  Ξεπλύνετε με νερό την επιμολυσμένη επιφάνεια και 

διαθέστε σύμφωνα με τους τοπικούς και περιφερειακούς κανονισμούς. 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

 Για την  απόρριψη βλέπε παράγραφο 13 

 

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισμός και αποθήκευση  

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προνοήστε για καλό αερισμό του δωματίου όταν κάνετε χρήση του 

παρασκευάσματος. Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό κατά την χρήση ή παραγωγή 

του προϊόντος. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε επιμελώς 

μετά από κάθε χειρισμό χέρια, πρόσωπο, μάτια, ρούχα και υποδήματα.  Μην 

αναπνέετε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν εργάζεστε σε χώρο  που 

βρίσκεται το υλικό. Λάβετε μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

 Απαιτήσεις για τις περιοχές φύλαξης και τους περιέκτες:  

Διατηρήστε τον περιέκτη στεγνό. Διατηρήστε  τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και σε 

δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Προστατεύστε από τις ηλιακές ακτίνες. 

Χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο αποτελούν σταθερά υλικά του 

περιέκτη. Ο χαλκός μπορεί να προσβληθεί. Ακατάλληλα υλικό 

περιεκτών/εξοπλισμού: το πλαστικό μπορεί να προσβληθεί.  

 Συμβουλές για κοινή φύλαξη   

Μην αποθηκεύετε μαζί με εύφλεκτα ή αυτοαναφλεγόμενα υλικά ή όποια πολύ 

εύφλεκτα στερεά.  

 Κλάση φύλαξης: 3 = Εύφλεκτα υγρά 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Ένα μέρος από τις χρήσεις του αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, δεν έχουνοριστεί 

άλλες  ειδικές χρήσεις. 

 

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης /ατομική προστασία  

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 Όρια έκθεσης 

Τολουόλιο 
 
ECTLV  Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA):     50 ppm  
    192 mg/m³  

Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης:   100 ppm  
    384 mg/m³  
 GROEL Προσδιορισμός δέρματος:   
  Μπορεί να απορροφηθεί διαμέσου του δέρματος.  

 Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης   150 ppm  
     560 mg/m³  
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 Οριακή Τιμή Έκθεσης        100ppm 
 
PNEC PNEC νερό (γλυκά ύδατα):     0,68 mg/L 
 PNEC έδαφος:      2.89 mg/kg 
 PNEC μονάδα επεξεργασίας λυμάτων:   13,61 mg/L. 
  
DNEL   DNEL Μακρά Έκθεση, εργαζόμενοι, δέρμα:   384 mg/kg bw/d.  
 DNEL Μακρά Έκθεση, εργαζόμενοι, εισπνοή:   192 mg/m³  
 DNEL Μακρά Έκθεση, καταναλωτές, στόμα:   8,13 mg/kg bw/d.  
 DNEL Μακρά Έκθεση, καταναλωτές, δέρμα:   226 mg/kg bw/d.  
 DNEL Μακρά Έκθεση, καταναλωτές, εισπνοή:   56.5 mg/m³  
 

Υδρογονάνθρακες C9-C12, αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί αρωματικοί (2-25%) 
  

 DNEL       Άνθρωπος εισπνοή Οξεία /βραχυπρόθεσμη έκθεση 570 mg/m³ 

 DNEL       Άνθρωπος εισπνοή Μακροπρόθεσμη έκθεση   330 mg/m³ 

 DNEL       Άνθρωπος δέρμα Μακροπρόθεσμη έκθεση  44 mg/kg bw/d 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

 Κατάλληλοι μηχανικοί  έλεγχοι 

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.Πλένετε τα χέρια 

πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της  εργασίας. 

 Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

  Προστασία των ματιών  / του προσώπου 

Προστατευτικά γυαλιά που σφραγίζουν τέλεια .Προστατευτική ασπίδα για 

το πρόσωπο (τουλάχιστον 8 ίντσες).Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό για την 

προστασία των ματιών δοκιμασμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τα 

κατάλληλα πρότυπα των κυβερνήσεων, όπως NIOSH(ΗΠΑ) ή ΕΝ166 (ΕΕ). Αν 

η έκθεση στον ατµό προκαλεί στα µάτια δυσφορία, χρησιµοποιείστε έναν 

αναπνευστήρα ολικής κάλυψης προσώπου. 

  Προστασία του δέρματος 

  Χρησιµοποιήστε γάντια ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες ταξινοµηµένα 

βάσει του προτύπου ΕΝ374. Προστατευτικά γάντια έναντι των χηµικών 

ουσιών και τωνµικροοργανισµών. Αν κοπείτε ή γρατζουνιστείτε στα χέρια, 

χρησιµοποιείστε αδιάβροχα γάντια ακόµα και για µικρής διάρκειας έκθεση. 

Εφόσον είναι απαραίτητο, χρησιµοποιείτε γάντια µε µόνωση για θερµική 

προστασία (ΕΝ 407). Παραδείγµατα προτιµητέων υλικών για γάντια είναι: 

Βουτυλικό καουτσούκ. Φυσικό καουτσούκ. Νεοπρένιο. Καουτσούκ 

νιτριλίου/ βουταδιενίου («νιτρίλιο» ή «NBR»). Πολυαιθυλένιο. Στρώµα 

αιθυλικής βινυλικής αλκοόλης ('EVAL').Πολυβινιλιοαλκοόλη. PVC. Όταν 

λαµβάνει χώρα παρατεταµένη ή συχνά επανειληµµένη επαφή, συστήνεται 

η χρήση γαντιού µε κατηγορία προστασίας 6 (χρόνος έκθεσης µεγαλύτερος 

από 480 λεπτά, σύµφωνα µε το ΕΝ 374). Όταν αναµένεται µόνο µια 

σύντοµη επαφή, συστήνεται η χρήση γαντιού µε κατηγορία προστασίας 2 ή 

υψηλότερη (χρόνος έκθεσης µεγαλύτερος από 30 λεπτά, σύµφωνα µε το ΕΝ 

374). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ειδικό γάντι για µιασυγκεκριµένη εφαρµογή και 
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διάρκεια χρήσης σε ένα χώρο εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται 

λαµβάνοντας επίσης υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται µε το 

χώρο εργασίας. Αυτοί περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: 

ενδεχόµενο χειρισµό άλλων χηµικών ουσιών, φυσικές απαιτήσεις 

(προστασία έναντι κοπής/διάτρησης, επιδεξιότητα, θερµική προστασία), 

ενδεχόµενες αντιδράσεις του οργανισµού στα υλικά του γαντιού, καθώς 

επίσης και στις οδηγίες/προδιαγραφές που παρέχει ο προµηθευτής του 

γαντιού. 

  Προστασία Σώματος 

Πλήρης ενδυμασία προστασίας από τα χημικά.Το είδος του προστατευτικού 

εξοπλισμού πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη συγκέντρωση και 

ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο της εργασίας. Κατά το χειρισµό 

ζεστού µετάλλου, προστατεύστε το δέρµα από τα θερµικά εγκαύµατα 

καθώς και από την απορρόφηση από το δέρµα. 

  Προστασία των αναπνευστικών οδών 

Όταν η εκτίμηση επικινδυνότητας δείχνει ότι ενδείκνυται η χρήση 

αναπνευστήρων, χρησιμοποιήστε ολοπρόσωπο αναπνευστήρα με 

πολυχρηστικό συνδιασμό (US) ή ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευστήρα τύπου 

ΑΒΕΚ (ΕΝ 14387) ως εναλλακτικό των μηχανολογικών στοιχείων 

ελέγχου.Στην περίπτωση που ο αναπνευστήρας αποτελεί τη μόνη 

προστασία, χρησιμοποιήστε ολοπρόσωπο αναπνευστήρα με ανεξάρτητη 

παροχή αέρα.Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρες και συστατικά δοκιμασμένα 

και εγκεκριμένα από κρατικά πρότυπα όπως NIOSH (US)  ή CEN (EU). 

Κατάποση 

Αποφύγετε τη λήψη από το στόµα ακόµη και πολύ µικρών ποσοτήτων. Μην 

καταναλώνετε ή αποθηκεύεται τρόφιµα ή καπνό στο χώρο εργασίας. 

Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπό σας πριν από το κάπνισµα ή το φαγητό. 

  Κατασκευαστικοί/ Μηχανολογικοί τρόποι ελέγχου 

Εξαερισµός: Χρησιµοποιείτε τοπικό σύστηµα εξαερισµού ή άλλα µηχανικά 

µέσα ελέγχου για ναδιατηρείτε τα ατµοσφαιρικά επίπεδα κάτω από το όριο 

έκθεσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή οδηγίες. Αν δεν υπάρχουν 

ισχύουσες απαιτήσεις ή οδηγίες σχετικά µε το όριο έκθεσης, για τις 

περισσότερες εργασίες θα πρέπει να επαρκεί ο γενικός αερισµός. Ο τοπικός 

εξαερισµός ίσως είναι απαραίτητος για ορισµένες εργασίες. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 α) Όψη    Μορφή  : υγρό 

      Χρώμα  :   
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 β) Οσμή    χαρακτηριστική 

 γ) Όριο οσμής   δεν υπάρχουν στοιχεία 

 δ) pH    δεν υπάρχουν στοιχεία 

 ε) Σημείοτήξεως /σημείο  δεν υπάρχουν στοιχεία 

  πήξεως 

 στ) Αρχικό σημείο ζέσης και δεν υπάρχουν στοιχεία 

  περιοχή ζέσης 

 ζ)  Σημείο ανάφλεξης  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 η) Ταχύτητα εξάτμισης  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 θ) Αναφλεξιμότητα  δεν υπάρχουν στοιχεία 

  (στερεό, αέριο) 

 ι) Ανώτερα / κατώτερα  δεν υπάρχουν στοιχεία 

  όρια ευφλεκτότητας ή 

  εκρηκτικότητας 

 κ) Πίεση ατμών   δεν υπάρχουν στοιχεία 

 λ) Πυκνότητα ατμών  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 μ) Σχετική πυκνότητα  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 ξ) Συντελεστής κατανομής  δεν υπάρχουν στοιχεία 

 ο) Θερμοκρασία    δεν υπάρχουν στοιχεία 

  ανάφλεξης 

π) Θερμοκρασία    δεν υπάρχουν στοιχεία 

αποσύνθεσης 

ρ) Ιξώδες    δεν υπάρχουν στοιχεία 

σ) Εκρηκτικές ιδιότητες  δεν υπάρχουν στοιχεία 

τ) Οξειδωτικές ιδιότητες   όχι 

9.2 Άλλες πληροφορίες για την ασφάλεια 

δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα  

10.1 Δραστικότητα 
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 ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. 

 

10.2 Χημική σταθερότητα 

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Ισχυρά οξέα, 
Ισχυρά οξειδωτικά μέσα 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή 
Θερμότητα, φλόγες και σπινθήρες 

10.5 Μη συμβατά υλικά 
 Καουτσούκ, διάφορα πλαστικά, ισχυρά οξειδωτικά μέσα 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
 Σχηματισμός επικίνδυνων / τοξικών αναθυμιάσεων πιθανώς σε επιπτώσεις 

πυρκαγιάς / υψηλών θερμοκρασιών. 

 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες  

11.1 Πληροφορίες  για τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα:      στόμα  LD50 (rat):  636 mg/kg  
      δέρμα  LD50 (rabbit):   >10.000 mg/kg 
      εισπνοή LC50 (rat):  28.1 mg/l/4h 

 
Ερεθισμός του δέρματος:    Ερεθίζει.  
Ερεθισμός των ματιών:    Ερεθίζει.  
 
Ευαισθητοποίηση του δέρματος:  Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν 
 
Μεταλλαξιγένεση:      Αρνητικό  
 
Καρκινογένεση:     Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν  
 
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή :   Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν 
 
Τερατογένεση: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο 

έμβρυο.  
 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση 
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση 
 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Κεντρικό νευρικό σύστημα) ύστερα από 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. . 

11.2 Περαιτέρω πληροφορίες 
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς 
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ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα 

Τοξικότητα στα ψάρια:  LC50 (Oncorhynchus mykiss):      5.8 mg/L, 96 ώρες   
Τοξικότητα στις δάφνιες:  EC50 (Daphniamagna.):        6.0 mg/L,48ώρες 
 Τοξικότητα στα φύκια:       ΙC50 (πράσινα φύκη):        12.0 mg/L,72 ώρες 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

Θεωρητικά απαιτούμενο οξυγόνο (ThOD)3.130 mg/g  

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

 Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογάριθµος Pow): 2,65 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Διανομή μεταξύ των περιβαλλοντικών διαμερισμάτων Απορρόφηση/Εδαφος log 

Koc: 2,15  

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν διεξήχθη η αξιολόγηση των ΑΒΤ και αΑαΒ διότι η αξιολόγηση χημικής 

ασφαλείας δεν διεξήχθη 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται 

 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Αυτό το προϊόν, όταν απορρίπτεται ενώ δεν έχει χρησιµοποιηθεί και µολυνθεί, θα 

πρέπει να εντάσσετε στα επικίνδυνα απόβλητα και να αντιµετωπίζεται ως τέτοιο 

σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία91/689/ΕΟΚ. Όλες οι µέθοδοι απόρριψης 

πρέπει να συµµορφώνονται µε την εθνική και την τοπική νοµοθεσία, καθώς και µε 

τις νοµαρχιακές και τοπικές διατάξεις αναφορικά µε τα επικίνδυνα απόβλητα. 

Πρόσθετη αξιολόγηση ενδέχεται να είναι απαραίτητη για χρησιµοποιηµένα, 

µολυσµένα και υπολειπόµενα υλικά. Μην απορρίπτετε σε υπονόµους, στο έδαφος 

ή σε οποιοδήποτε υδάτινο στρώµα. 

 Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) 

 Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν. 

 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά  

14.1 ΑριθμόςOHE 

 ADR/RID: UN1993 ΙMDG: UN1993  IATA: UN1993 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

 ADR/RID: ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 

 IMDG:   ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 

 IATA:  ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 
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14.3 Tάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

 ADR/RID:   IMDG: -   IATA: - 

14.4 Ομάδα συσκευασίας 

 ADR/RID: II  IMDG: II   IATA: II 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

 ADR/RID: όχι  IMDG: -   IATA: no 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με την νομοθεσία 

 Αυτό το Δελτίο Ασφαλείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 

 αριθμ. 1907/2006. 

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

για την ουσία ή το μείγμα. 

 δεν υπάρχουν στοιχεία 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

 δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες  πληροφορίες  

 Πλήρες κείμενο Η-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 

H225   Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  
H304   Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
H315   Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H336   Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
H361d   Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
H373   Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Κεντρικό νευρικό 

σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  

 
  
 Πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες  2 και 3 

  
 R22  Επιβλαβές σε περίπτωση   καταπόσεως.  

R20     Επιβλαβές όταν εισπνέεται.  
R11 Πολύεύφλεκτο    
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την 

διάρκεια της κύησης 
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε 

περίπτωση κατάποσης 
R48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη 

έκθεση     
R38 Ερεθίζει το δέρμα.    
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 R67    Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
  
 Περαιτέρω πληροφορίες  

Οι παραπάνω  πληροφορίες θεωρούνται ότι είναι σωστές αλλά δεν περιλαμβάνουν 
τοσύνολο των στοιχείων και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ως οδηγός.Οι 
πληροφορίες στο παρόν έγγραφο βασίζονται στην τρέχουσα γνώμη μας και ισχύουν 
για   το προϊόν εφόσον τηρούνται οι προφυλάξεις ασφαλείας.Δεν αντιπροσωπεύει 
καμία εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος.Η εταιρεία ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ 
Ι.Γ.ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει ευθύνη  για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από 
το χειρισμόή από επαφή με  το  παραπάνω προϊόν.  

 


