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ΣΜΗΜΑ 1: τοιχεία ουςίασ/παραςκευάςματοσ και εταιρείασ 
 
1.1 Αναγνωριςτικοί κωδικοί προϊόντοσ 

Ονομαςία προϊόντοσ : INOX SHINE 
Αρικμόσ REACH  : 
Αρικμόσ CAS  :  

1.2 τοιχεία του προμθκευτι του δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ 
Εταιρεία  : ΡΟΛΥΧΘΜΙΚΘ Ι. ΛΑΜΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ 

ΔΑ 10 ΒΙ.ΡΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 57022 

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

1.3 Προςδιοριηόμενεσ χριςεισ τθσ ουςίασ ι του μίγματοσ 
 Χριςεισ   :  Γυαλιςτικό - κακαριςτικό INOX 

 
 

ΣΜΗΜΑ 2: Προςδιοριςμόσ επικινδυνότθτασ 

2.1 Σαξινόμθςθ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ. 

Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (EC) αρικμό 1272/2008 

Τοξικότθτα αναρόφθςθσ (Κατθγορία 1), Θ304 
 
Για το πλιρεσ κείμενο των Θ-Φράςεων που αναφζρονται ςε αυτι τθν ενότθτα, 
βλζπε Ενότθτα 16. 

2.2 τοιχεία επιςιμανςθσ 

ιμανςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (EC) αρικ 1272/2008 

Εικονόγραμμα    

 

Ρροειδοποιθτικι λζξθ   Κίνδυνοσ 

Διλωςθ Κινδφνων 
Θ304    Μπορεί να προκαλζςει κάνατο ςε περίπτωςθ  

     κατάποςθσ και διείςδυςισ ςτισ αναπνευςτικζσ  
     οδοφσ. 
 

Ρρολθπτικζσ Δθλϊςεισ 
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P243  Λάβετε προςτατευτικά μζτρα για τθν πρόλθψθ 
θλεκτροςτατικϊν εκκενϊςεων. Επζμβαςθ: 

P301 + P310  ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΚΑΤΑΡΟΣΘΣ: καλζςτε αμζςωσ το 
ΚΕΝΤΟ ΔΘΛΘΤΘΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.  

P331     ΜΘΝ προκαλζςετε εμετό.  
  
P405     Φυλάςςεται κλειδωμζνο.  
 
P501  Απορρίψτε τα περιεχόμενα και τον περιζκτθ ςε 

κατάλλθλθ περιοχι απόρριψθσ ι ςυλλογισ 
απορριμμάτων ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ και 
εκνικοφσ κανονιςμοφσ. 

 Συμπλθρωματικζσ Δθλϊςεισ  Κανζνα 
  

ΣΜΗΜΑ 3: φνκεςθ/πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά 

3.1 Ουςίεσ 

Χθμικόσ τφποσ  :  

3.2 Μείγματα 

Επικίνδυνα ςυςτατικά ςφμφωνα με τον Κανόνιςμό(ΕΚ) αρικ.1272/2008  

υςτατικό Σαξινόμθςθ  υγκζντρωςθ 

ΝΑΦΘΑ  ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ, C10-C13, Η-ΑΛΚΑΝΙΑ, ΙΟΑΛΚΑΝΙΑ, ΚΤΚΛΙΚΑ, <2%              

CAS-Aρικ.  64742-48-9 
ΕΚ-Αρικ                             918-481-9  
 

Τοξ. Αναπ. 1;  Η304 30-60% 

WHITE MINERAL OIL 

CAS-Aρικ                         8042-47-5  
ΕΚ-Αρικ                            232-455-8 

Τοξ. Αναπ. 1;  Η304 30-60% 

 

Για το πλιρεσ κείμενο των θ-Δθλϊςεων και R-φράςεων που αναφζρονται ςτο 

τμιμα αυτό,  βλζπε  τμιμα 16 

 

ΣΜΗΜΑ 4:Μζτρα πρϊτων βοθκειϊν       

4.1 Περιγραφι των μζτρων πρϊτων βοθκειϊν  

Γενικζσ υποδείξεισ 

Πςοι παρζχουν Ρρϊτεσ Βοικειεσ κα πρζπει να είναι προςεκτικοί ϊςτε να 

αυτοπροςτατεφονται και να χρθςιµοποιοφν τον ςυνιςτϊµενο προςτατευτικό 

ρουχιςµό (γάντια ανκεκτικά ςε χθµικζσ ουςίεσ) Αν υπάρχει θ πικανότθτα ζκκεςθσ, 

ανατρζξτε ςτθν Ενότθτα 8 για τα ειδικά µζςα ατοµικισ προςταςίασ. Σε περίπτωςθ 

ειςπνοισ. Σε περίπτωςθ ειςπνοισ μεταφζρετε το πακόν άτομο ςτον κακαρό αζρα. 
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Σε περίπτωςθ ανακοπισ  τθσ  αναπνοισ εφαρμόςτε τεχνθτι αναπνοι. 

Συμβουλευτείτε ζναν γιατρό. 

 

ε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα 

Ρλφνετε αµζςωσ το δζρµα µε νερό και αφαιρζςτε τα ροφχα και τα υποδιµατα που 

ζχουν µολυνκεί. Ηθτιςτε ιατρικι παρακολοφκθςθ, αν υπάρξουν ςυµπτϊµατα. 

Ρλφνετε τα ροφχα πριν τα ξαναφορζςετε. Καταςτρζψτε τα δερµάτινα αντικείµενα 

που ζχουν µολυνκεί, όπωσ υποδιµατα, ηϊνεσ και λουράκια ρολογιϊν. Ντουσ 

αςφαλείασ κα πρζπει να βρίςκεται ςτον άµεςο εργαςιακό χϊρο. 

ε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια 

Ξεπλφνετε καλά τα µάτια ςασ µε νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρζςτε τουσ φακοφσ 

επαφισ µετά από τα 1-2 πρϊτα λεπτά και ςυνεχίςτε να ξεπλζνετε για αρκετά ακόµα 

λεπτά. Αν παρουςιαςτοφν επιπλοκζσ, ςυµβουλευτείτε ζναν ιατρό και κατά 

προτίµθςθ οφκαλµίατρο. 

ε περίπτωςθ κατάποςθσ  

Ξεπλφνετε το ςτόμα με άφκονο νερό. Ριείτε νερό (το πολφ 2 ποτιρια). Σε καμιά 

περίπτωςθ μθν προκαλζςετε εμετό.  Ηθτιςτε ιατρικι βοικεια. 

ε περίπτωςθ ειςπνοισ 

Μεταφζρετε αμζςωσ το κφμα από τον χϊρο των ατμϊν ςε κακαρό αζρα. Αν 

παραςτεί ανάγκθ,  χρθςιμοποιιςετε τεχνθτι αναπνοι και καλζςετε  γιατρό.  

4.2 θμαντικότερα ςυμπτϊματα και επιδράςεισ, οξείεσ ι μεταγενζςτερεσ 

Ερεκιςτικι δράςθ, αναπνευςτικι παράλυςθ, διακοπι τθσ αναπνοισ, Νωκρότθτα, 

Ηάλθ, Απϊλεια των αιςκιςεων, κατάςταςθ μζκθσ, Ναυτία, Εμετόσ, Κατάρευςθ του 

κυκλοφοριακοφ, Ρονοκζφαλοσ, Σπαςμοί, υπνθλία, Διαταραχζσ του ΚΝΣ, κάνατοσ. 

4.3 Ζνδειξθ οποιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άμεςθσ  ιατρικισ  φροντίδασ και ειδικισ 

κεραπείασ 

 Δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ 

 

 

ΣΜΗΜΑ 5:Mζτρα για τθν καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ 

5.1 Πυροςβεςτικά μζςα 

Κατάλλθλα πυροςβεςτικά μζςα 

Χρθςιμοποιιςτε ψζκαςμα νεροφ, αφρό ςτακερό με αλκοόλθ, ξθρό μζςο 

κατάςβεςθσ  ι διοξείδιο του άνκρακοσ 

Πυροςβεςτικά μζςα που πρζπει να αποφεφγονται: Μθ χρθςιμοποιείτε άμεςθ ροι 

νεροφ. Μπορεί να εξαπλϊςει τθ φωτιά. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι  που προκφπτουν από τθν ουςία ι το μείγμα 

 Εφφλεκτο. 
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Εκρθκτικά  μείγματα  με  τον  αζρα  μπορεί  να  ςχθματιςτοφν  ακόμα  και  ςε  

κερμοκραςία  δωματίου. Ρροςοχι  για επανάφλεξθ.  

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, μπορεί να απελευκερωκοφν: Μονοξείδιο και διοξείδιο 

του άνκρακα. 

5.3 υςτάςεισ για τουσ  πυροςβζςτεσ 

 Ειδικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ για τουσ πυροςβζςτεσ:  

Χρθςιμοποιιςτε αυτόνομθ αναπνευςτικι ςυςκευι και προςτατευτικι ενδυμαςία 

για προςταςία από τα χθμικά. 

Ειδικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςµόσ πυροςβεςτϊν: Φοράτε αυτόνοµθ 

αναπνευςτικι ςυςκευι κετικισ πίεςθσ και προςτατευτικό πυρίµαχο ρουχιςµό (που 

περιλαµβάνει πυροςβεςτικό κράνοσ, φόρµα, παντελόνι, µπότεσ και γάντια 

νεοπρενίου). Αν ο προςτατευτικόσ εξοπλιςµόσ δεν είναι διακζςιµοσ ι δε 

χρθςιµοποιείται, καταπολεµείςτε τθ φωτιά από µια προςτατευµζνθ κζςθ ι από 

απόςταςθ αςφαλείασ. 

5.4 Περαιτζρω πλθροφορίεσ 

Για τθν ψφξθ των κλειςτϊν δοχείων  χρθςιμοποιείςτε ψζκαςμα νεροφ. 

 

ΣΜΗΜΑ 6 : Mζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τυχαίασ  ζκλυςθσ  

6.1 Προςωπικζσ προφυλάξεισ , προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

 Χρθςιμοποιιςτε προςωπικι ενδυμαςία προςταςίασ. Αποφεφγετε τον ςχθματιςμό 

ςκόνθσ. Μθν αναπνζετε ατμοφσ/νζφοσ/αζριο. Λάβετε μζτρα επαρκοφσ εξαεριςμοφ. 

Μεταφζρετε το προςωπικό ςε αςφαλι χϊρο. Αποφεφγετε τθν ειςπνοι ςκόνθσ. Για 

προςωπικι ενδυμαςία προςταςίασ βλζπε παράγραφο 8. 

6.2 Περιβαλλοντικζσ προφυλάξεισ 

Μθν αφινετε το προϊόν να ειςζλκει ςτθν αποχζτευςθ. 

6.3 Μζκοδοι και υλικά για περιοριςμό και κακαριςμό 

Χρθςιμοποιιςτε κατάλλθλα μζςα για τθν ςυγκομιδι του υλικοφ  και τοποκετείςτε 

το  ςε κατάλλθλουσ περιζκτεσ.  Ξεπλφνετε με νερό τθν επιμολυςμζνθ επιφάνεια και 

διακζςτε ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ και περιφερειακοφσ κανονιςμοφσ. 

6.4 Παραπομπι ςε άλλα τμιματα 

 Για τθν  απόρριψθ βλζπε παράγραφο 13 

 

ΣΜΗΜΑ 7 : Χειριςμόσ και αποκικευςθ  

7.1 Προφυλάξεισ για αςφαλι χειριςμό 

Ρρονοιςτε για καλό αεριςμό του δωματίου όταν κάνετε χριςθ του 

παραςκευάςματοσ. Φοράτε τον κατάλλθλο εξοπλιςμό κατά τθν χριςθ ι παραγωγι 

του προϊόντοσ. Αποφφγετε τθν επαφι με το δζρμα και τα μάτια. Ρλφνετε επιμελϊσ 

μετά από κάκε χειριςμό χζρια, πρόςωπο, μάτια, ροφχα και υποδιματα.  Μθν 
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αναπνζετε, μθν τρϊτε, μθν πίνετε και μθν καπνίηετε, όταν εργάηεςτε ςε χϊρο  που 

βρίςκεται το υλικό. Λάβετε μζτρα ζναντι θλεκτροςτατικϊν εκκενϊςεων 

7.2 υνκικεσ για τθν αςφαλι φφλαξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αςυμβίβαςτων 

 Απαιτιςεισ για τισ περιοχζσ φφλαξθσ και τουσ περιζκτεσ:  

Διατθριςτε τον περιζκτθ ςτεγνό. Διατθριςτε  τον περιζκτθ ερμθτικά κλειςτό και ςε 

δροςερό και καλά αεριηόμενο μζροσ. Ρροςτατεφςτε από τισ θλιακζσ ακτίνεσ, 

μακριά από κερμότθτα και άλλεσ πθγζσ ανάφλεξθσ.. Χάλυβασ, ανοξείδωτοσ 

χάλυβασ και αλουμίνιο αποτελοφν ςτακερά υλικά του περιζκτθ. Ο χαλκόσ μπορεί 

να προςβλθκεί. Ακατάλλθλα υλικό περιεκτϊν/εξοπλιςμοφ: το πλαςτικό μπορεί να 

προςβλθκεί.  

 Συμβουλζσ για κοινι φφλαξθ   

Μθν αποκθκεφετε μαηί με εφφλεκτα ι αυτοαναφλεγόμενα υλικά ι όποια πολφ 

εφφλεκτα ςτερεά.  

 Κλάςθ φφλαξθσ: 3 = Εφφλεκτα υγρά 

7.3 Ειδικι τελικι χριςθ ι χριςεισ 

Ζνα μζροσ από τισ χριςεισ του αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.2, δεν ζχουν 

οριςτεί άλλεσ  ειδικζσ χριςεισ. 

 

ΣΜΗΜΑ 8 : Ζλεγχοσ τθσ ζκκεςθσ /ατομικι προςταςία  

8.1 Παράμετροι ελζγχου 

Ορια επαγγελματικισ ζκκεςθσ  

υςτατικά  CAS-Αρικ.  Είδοσ τιμισ (Είδοσ τθσ εκκζςεωσ)  Παράμετροι ελζγχου  Βάςθ  

 

RCP Dearom. Mineral 

spirits  175 - 220 

     TWA                                           1.200 mg/m3  EU HSPA  

 

Βιολογικζσ οριακζσ τιμζσ επαγγελματικισ ζκκεςθσ  

Δεν υπάρχει βιολογικό όριο.  

Επίπεδο χωρίσ επιπτϊςεισ (DNEL) ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 1907/2006: 

Δεν ζχει κακιερωκεί καμία τιμι DNEL.  

 

Ρροβλεπόμενθ ςυγκζντρωςθ χωρίσ επιπτϊςεισ (PNEC) ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 

αρικμ. 1907/2006:  

Αυτι θ ουςία είναι ζνασ υδρογονάνκρακασ με ςφνκετθ, άγνωςτθ ι μεταβλθτι ςφνκεςθ. Οι 

ςυμβατικζσ μζκοδοι για τθν παραγωγι PNEC δεν είναι κατάλλθλεσ και δεν είναι πικανό να 

προςδιοριςτεί ζνα αντιπροςωπευτικό PNEC για αυτζσ τισ ουςίεσ.  
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Μζκοδοι παρακολοφκθςθσ  

Ενδζχεται να απαιτείται παρακολοφκθςθ των επιπζδων ςυγκζντρωςθσ των ουςιϊν ςτθ 

ηϊνθ αναπνοισ των εργαηομζνων ι ςτον ευρφτερο χϊρο εργαςίασ ϊςτε να επιβεβαιϊνεται 

θ ςυμμόρφωςθ με το ιςχφον OEL (όριο επαγγελματικισ ζκκεςθσ) και θ επάρκεια των 

ελζγχων ζκκεςθσ. Για οριςμζνεσ ουςίεσ, ενδεχομζνωσ να ενδείκνυται επίςθσ βιολογικι 

παρακολοφκθςθ.  

Ρρζπει να εφαρμόηονται εγκεκριμζνεσ μζκοδοι μζτρθςθσ τθσ ζκκεςθσ από αρμόδιο άτομο 

και τα δείγματα πρζπει να αναλφονται από πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο.  

8.2 Ζλεγχοι ζκκεςθσ  

Σεχνικά προςτατευτικά μζτρα. Ο βακμόσ προςταςίασ και οι τφποι των απαιτοφμενων 

ςτοιχείων ελζγχου ποικίλλουν αναλόγωσ των πικανϊν ςυνκθκϊν ζκκεςθσ. Τα ςτοιχεία 

ελζγχου να επιλζγονται κατόπιν αξιολόγθςθσ κινδφνου των τοπικϊν περιςτάςεων.  

Στα κατάλλθλα μζτρα περιλαμβάνονται: Χρθςιμοποιείτε όςο το δυνατόν ςτεγανοποιθμζνα 

ςυςτιματα. Επαρκισ εξαεριςμόσ αςφαλισ ζναντι εκριξεων για τον ζλεγχο των εναζριων 

ςυγκεντρϊςεων εντόσ των κατευκυντιριων οδθγιϊν / των οριακϊν τιμϊν ζκκεςθσ. 

Συνιςτάται ο τοπικόσ εξαεριςμόσ των καυςαερίων. Συνιςτάται θ χριςθ ςυςτιματοσ 

παρακολοφκθςθσ νεροφ κατάςβεςθσ και ςυςτθμάτων ολικοφ κατακλυςμοφ. Ξζπλυμα 

ματιϊν και ντουσ για χριςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Πταν το υλικό κερμαίνεται, ψεκάηεται ι 

ςχθματίηεται ςυμπφκνωμα ατμϊν, υπάρχει μεγαλφτερθ πικανότθτα δθμιουργίασ εναζριων 

ςυγκεντρϊςεων.  

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Τθρείτε πάντα επαρκι μζτρα προςωπικισ υγιεινισ, όπωσ το πλφςιμο 

των χεριϊν μετά το χειριςμό του υλικοφ και πριν από το φαγθτό, πριν πιείτε κάτι ι και πριν 

από το κάπνιςμα. Ρλζνετε τακτικά τα ροφχα εργαςίασ και τον προςτατευτικό εξοπλιςμό 

ϊςτε να αφαιρεκοφν οι μολυςματικζσ ουςίεσ. Απορρίψτε τα μολυςμζνα ροφχα και τα 

παποφτςια που δεν είναι δυνατόν να κακαριςτοφν. Διατθρείτε τακτοποιθμζνο το χϊρο ςασ. 

Κακορίςτε διαδικαςίεσ για τον αςφαλι χειριςμό και τθ ςυντιρθςθ των χειριςτθρίων. 

Εκπαιδεφετε και επιμορφϊνετε τουσ εργαηόμενουσ για τουσ κινδφνουσ και τα μζτρα ςχετικά 

με τισ τυπικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με αυτό το προϊόν. Διαςφαλίςτε τθν 

κατάλλθλθ επιλογι, δοκιμι και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται για τον 

ζλεγχο τθσ ζκκεςθσ, π.χ. προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ, τοπικόσ εξαεριςμόσ των 

εξατμίςεων. Κατεβάςτε τα ςυςτιματα πριν από το άνοιγμα ι τθ ςυντιρθςθ του 

εξοπλιςμοφ.. Διατθρείται τθν απορροι ςφραγιςμζνθ ζωσ τθν αποκομιδι ι τθν επόμενθ 

χριςθ τθσ. Ατομικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ζχουν 

ςυνταχκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν οδθγία για Ρροςωπικό Ρροςτατευτικό Εξοπλιςμό (Ε) 

(Οδθγία του Συμβουλίου 89/686/EEC) και τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

Τυποποίθςθ (CEN). Ο προςωπικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (ΡΡΕ) πρζπει να 

ανταποκρίνεται ςτα ςυνιςτϊμενα εκνικά πρότυπα. Απευκυνκείτε ςτουσ προμθκευτζσ ΡΡΕ 

για να βεβαιωκείτε ςχετικά.  
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Προςταςία των ματιϊν : Εάν ο χειριςμόσ του υλικοφ μπορεί να προκαλζςει πιτςίλιςμα ςτα 

μάτια, ςυνιςτοφμε τθ χριςθ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ. Εγκεκριμζνο από το πρότυπο τθσ 

Ε.Ε. EN166.  

Προςταςία των χεριϊν Παρατθριςεισ : Οταν το προϊόν ζλκει ςε επαφι με τα χζρια , θ 

χριςθ γαντιϊν αποδεκτϊν απο τα αντίςτοιχα standards (π.χ. Ευρϊπθ ΕΝ374 , ΘΡΑ F739) 

καταςκευαςμζνων απο τα παρακάτω προϊόντα μπορεί να δϊςει ικανοποιθτικι χθμικι 

προςταςία. Μακροπρόκεςμθ προςταςία: γάντια νιτριλίου  

Συχαία επαφι / Προςταςία από εκτόξευςθ: γάντια  PVC, νεοπρενίου ι νιτριλίου. 

 Για ςυνεχι επαφι ςυνιςτοφμε γάντια με διάρκεια ηωισ μεγαλφτερθ από 240 λεπτά, κατά 

προτίμθςθ > 480 λεπτά, όπου μποροφν να προςδιοριςτοφν κατάλλθλα γάντια. 

 Για βραχυπρόκεςμθ προςταςία / προςταςία κατά πιτςιλιςμάτων, ςυνιςτοφμε το ίδιο, αλλά 

κατανοοφμε ότι μπορεί να μθν διατίκενται κατάλλθλα γάντια που προςφζρουν αυτό το 

επίπεδο προςταςίασ και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ μπορεί να είναι αποδεκτό ζνα μικρότερο 

διάςτθμα διάρκειασ ηωισ των γαντιϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι κατάλλθλεσ 

διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και αντικατάςταςθσ. Το πάχοσ των γαντιϊν δεν αποτελεί καλι 

ζνδειξθ αντίςταςθσ των γαντιϊν ςε χθμικζσ ουςίεσ, επειδι εξαρτάται από τθν ακριβι 

ςφνκεςθ του υλικοφ των γαντιϊν. Το πάχοσ των γαντιϊν πρζπει να είναι τυπικά μεγαλφτερο 

από 0,35 mm, ανάλογα με τον καταςκευαςτι και το μοντζλο των γαντιϊν. Θ καταλλθλότθτα 

και θ αντοχι ενόσ γαντιοφ εξαρτϊνται από τθ χριςθ, π.χ. ςυχνότθτα και διάρκεια επαφισ, 

αντίςταςθ του υλικοφ του γαντιοφ ςε χθμικζσ ουςίεσ, πάχοσ του γαντιοφ και δεξιοτεχνία. 

Να ηθτάτε πάντα ςυμβουλζσ από τουσ προμθκευτζσ γαντιϊν. Τα μολυςμζνα γάντια κα 

πρζπει να αντικακίςτανται. Θ προςωπικι υγιεινι αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ τθσ 

αποτελεςματικισ φροντίδασ των χεριϊν. Τα γάντια πρζπει να φοριοφνται μόνον όταν τα 

χζρια είναι κακαρά. Μετά από τθ χριςθ γαντιϊν, τα χζρια κα πρζπει να πλζνονται και να 

ςτεγνϊνονται επιμελϊσ. Συνιςτάται θ χριςθ καλλυντικισ ουςίασ περιοριςμοφ τθσ 

ξθρότθτασ του δζρματοσ χωρίσ άρωμα.  

Ρροςταςία του δζρματοσ και του ςϊματοσ : Μζςα προςταςίασ του δζρματοσ δεν είναι 

απαραίτθτα υπό κανονικζσ ςυνκικεσ χριςθσ. Για παρατεταμζνεσ ι επαναλαμβανόμενεσ 

εκκζςεισ, καλφψτε τα μζρθ του ςϊματοσ που υπόκεινται ςτθν ζκκεςθ με αδιαπζραςτο 

ρουχιςμό. Εάν είναι πικανι θ διαρκισ και επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ του υλικοφ ςτθν 

επιδερμίδα φοράτε κατάλλθλα γάντια ςφμφωνα με ΕΝ374 και εφαρμόςτε προγράμματα 

προςταςίασ τθσ επιδερμίδασ. Ρροςτατευτικόσ ρουχιςμόσ εγκεκριμζνοσ ςφμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ14605 τθσ ΕΕ. Φοράτε ρουχιςμό κατά τθσ ςυςςϊρευςθσ ςτατικοφ θλεκτριςμοφ 

και με δυνατότθτα επιβράδυνςθσ τθσ φωτιάσ εάν το απαιτεί θ τοπικι αξιολόγθςθ κινδφνου.  

Ρροςταςία των αναπνευςτικϊν οδϊν : Αν οι μθχανικοί ζλεγχοι δεν διατθροφν τισ 

ςυγκεντρϊςεισ ςτον αζρα ςε ζνα επίπεδο ικανό να προςτατεφει τθν υγεία των 

εργαηομζνων , επιλζξτε μια προςτατευτικι αναπνευςτικι ςυςκευι χριςιμθ για τισ ειδικζσ 

ςυνκικεσ που απαιτοφνται. Ελζγξτε με τουσ προμθκευτζσ των προςτατευτικϊν 

αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν. Εάν οι αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ φιλτραρίςματοσ του αζρα είναι 

κατάλλθλεσ για ςυνκικεσ χριςθσ: Επιλζξτε ζνα φίλτρο κατάλλθλο για οργανικά αζρια και 

ατμοφσ που να ανταποκρίνεται ςτο EN14387 *Τφποσ φίλτρου Α, για χριςθ ενάντια ςε 
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οριςμζνα οργανικά αζρια και ατμοφσ με ςθμείο βραςμοφ ν να χρθςιμοποιθκοφν 

αναπνευςτιρεσ φιλτραρίςματοσ αζρα ανϊτερο των > 65 °C (149 °F)+.  

Θερμικοί κίνδυνοι : Δεν εφαρμόηεται  

Μζτρα υγιεινισ : Ρλζνετε τα χζρια πριν να φάτε, να πιείτε, να καπνίςετε και να 

χρθςιμοποιείςετε τθ τουαλζτα. Ρλζνετε το μολυςμζνο ρουχιςμό πριν τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ. Μθν καταπιείτε. Σε περίπτωςθ κατάποςθσ απευκυνκείτε αμζςωσ ςε 

γιατρό. 

 Ζλεγχοι περιβαλλοντικισ ζκκεςθσ  

Γενικζσ υποδείξεισ : Λαμβάνετε τα κατάλλθλα μζτρα για να πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ 

ςχετικισ νομοκεςίασ για τθν περιβαλλοντικι προςταςία. Αποφεφγετε τθ μόλυνςθ του 

περιβάλλοντοσ ακολουκϊντασ τισ ςυμβουλζσ που παρζχονται ςτθν Ενότθτα 6. Εν ανάγκθ, 

αποφφγετε τθν απόρριψθ μθ διαλυμζνων υλικϊν ςε λφματα. Τα λφματα πρζπει να 

επεξεργάηονται ςε δθμοτικζσ ι βιομθχανικζσ μονάδεσ διαχείριςθσ λυμάτων πριν τθν 

απόρριψι τουσ ςτο νερό τθσ επιφάνειασ. Για τθν απελευκζρωςθ (ςτθν ατμόςφαιρα) του 

απορροφθκζντοσ αζροσ που περιζχει ατμοφσ (του προϊόντοσ), πρζπει να ακολουκοφνται οι 

τοπικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τα επιτρεπτά όρια εκπομπϊν πτθτικϊν ουςιϊν Να 

ελαχιςτοποιείται θ ζκλυςθ ςτο περιβάλλον. Ρρζπει  να  πραγματοποιείται 

περιβαλλοντολογικι αξιολόγθςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ με τθν τοπικι 

περιβαλλοντολογικι νομοκεςία. Οι πλθροφορίεσ για μζτρα ςε περίπτωςθ απροςδόκθτθσ 

ζκλυςθσ/απελευκζρωςθσ βρίςκονται ςτθν ενότθτα 6. 

  

ΣΜΗΜΑ 9: Φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ 

 

 

9.1 τοιχεία για βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ 

 α) Πψθ    Μορφι  : υγρό 

      Χρϊμα  :  διαυγζσ 

 β) Οςμι    χαρακτθριςτικι - Υδρογονάνκρακασ 

 γ) Πριο οςμισ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 δ) pH    7 

 ε) Σθμείοτιξεωσ /ςθμείο  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  πιξεωσ 

 ςτ) Αρχικό ςθμείο ηζςθσ και τυπικά 179 - 213,9 °C 

  περιοχι ηζςθσ 
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 η)  Σθμείο ανάφλεξθσ  τυπικά 61 - 66 °C  

      Μζκοδοσ: ASTM D-93 /  PMCC 

 θ) Ταχφτθτα εξάτμιςθσ  0,04 Μζκοδοσ: ASTM D 3539, nBuAc=1 

 κ) Αναφλεξιμότθτα  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  (ςτερεό, αζριο) 

 ι) Ανϊτερα / κατϊτερα  ανϊτερο όριο ανάφλεξθσ 6 %(V)/ 

  όρια ευφλεκτότθτασ ι  κατϊτερο όριο ανάφλεξθσ 0,7 %(V) 

  εκρθκτικότθτασ 

 κ) Ρίεςθ ατμϊν   τυπικά 30 - 93 Pa (0 °C) 

 λ) Ρυκνότθτα ατμϊν  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 μ) Σχετικι πυκνότθτα  τυπικά 780 - 805 kg/m3 (15 °C) 

      Μζκοδοσ: ASTM D4052 

 ξ) Συντελεςτισ κατανομισ  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 ο) Θερμοκραςία    235 - 315°C Μζκοδοσ: ASTM E-659 

  αυτοανάφλεξθσ 

π) Θερμοκραςία    Mθ εφαρμόςιμο 

αποςφνκεςθσ 

ρ) Ιξϊδεσ    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

ς) Εκρθκτικζσ ιδιότθτεσ  Mθ εφαρμόςιμο 

τ) Οξειδωτικζσ ιδιότθτεσ   όχι 

9.2 Άλλεσ πλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια 

δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 

ΣΜΗΜΑ 10: τακερότθτα και δραςτικότθτα  

10.1 Δραςτικότθτα 

 ∆εν είναι γνωςτι καµία επικίνδυνθ αντίδραςθ ςε περίπτωςθ κανονικισ χριςεωσ. 

 

10.2 Χθμικι ςτακερότθτα 

Στακερό υπό τισ προδιαγραφόμενεσ υποδείξεισ αποκικευςθσ. 

10.3 Πικανότθτα επικίνδυνων αντιδράςεων 
Οι ατμοί μπορεί να ςχθματίςουν εκρθκτικά μείγματα με τον αζρα. Ιςχυρά οξζα, 
Ιςχυρά οξειδωτικά μζςα 
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10.4 υνκικεσ προσ αποφυγι 
Θερμότθτα, φλόγεσ και ςπινκιρεσ 

10.5 Μθ ςυμβατά υλικά 
 Τλικά προσ αποφυγι : Ιςχυροί οξειδωτικοί παράγοντεσ. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνκεςθσ 
 Σσημαηιζμόρ επικίνδςνυν / ηοξικών αναθςμιάζευν πιθανώρ ζε επιπηώζειρ 

πςπκαγιάρ / ςτηλών θεπμοκπαζιών. 

 

ΣΜΗΜΑ 11: Σοξικολογικζσ πλθροφορίεσ  

11.1 Πλθροφορίεσ  για τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 

Οξεία τοξικότθτα:      LD50 Αρουραίοσ: > 5000 mg/kg  
      Ραρατθριςεισ: Χαμθλι τοξικότθτα: 
Οξεία τοξικότθτα διά τθσ ειςπνοισ :  LC50 Αρουραίοσ: Χρόνοσ ζκκεςθσ: 4 h 

Ραρατθριςεισ: Χαμθλι τοξικότθτα: LC50 
υψθλότερο από τθ ςυγκζντρωςθ ςχεδόν 
κεκορεςμζνων ατμϊν.  

Οξεία τοξικότθτα διά του δζρματοσ :  LD50 Κουνζλι: > 5000 mg/kg 
Ραρατθριςεισ: Χαμθλι τοξικότθτα 

 Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του  
δζρματοσ:  Ραρατθριςεισ: Ρροκαλεί ιπιο ερεκιςμό 

του δζρματοσ., Θ παρατεταμζνθ ζκκεςθ 
μπορεί να προκαλζςει ξθρότθτα 
δζρματοσ ι ςκάςιμο. 

Σοβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ  
των ματιϊν  Ραρατθριςεισ: Δεν αναμζνεται να είναι 

ερεκιςτικό για τα μάτια. 
Αναπνευςτικι ευαιςκθτοποίθςθ  
ι ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ  Ραρατθριςεισ: Δεν αναμζνεται να είναι 

ευαιςκθτοποιθτισ. Mεταλλαξιγζνεςθ 
γεννθτικϊν κυττάρων Ρροϊόν: : 
Ραρατθριςεισ: Δεν είναι μεταλλαξιγόνο. 

Καρκινογζνεςθ  Ραρατθριςεισ: Δεν αναμζνεται να 
προκαλεί καρκινογζννεςθ., Οι όγκοι που 
παρουςιάςτθκαν ςε ηϊα δεν 
κεωροφνται ςχετικοί με τον άνκρωπο. 

 

Υλικό  GHS/CLP Καρκινογζνεςθ Ταξινόμθςθ 

Hydrocarbons, C10-13, n-alkanes, 
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 

Δεν υπάρχει ταξινόμθςθ 
καρκινογζννεςθσ 

 
Tοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι   Ραρατθριςεισ: Δεν αναμζνεται να 

επιδρά τοξικά ςτθν ανάπτυξθ., Δεν 
αναμζνεται να βλάψει τθ γονιμότθτα. 

STOT-εφάπαξ ζκκεςθ  Ραρατθριςεισ: Δεν αναμζνεται να 
αποτελεί κίνδυνο.  

STOT-επανειλθμμζνθ ζκκεςθ  Ραρατθριςεισ: Νεφρά: προκάλεςε 
επιδράςεισ ςτα νεφρά ςε αρςενικοφσ 
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επίμυεσ οι οποίεσ δεν κεωροφνται 
ςχετικζσ με τον άνκρωπο.  

Τοξικότθτα αναρρόφθςθσ  Θ αναρρόφθςθ ςτουσ πνεφμονεσ κατά 
τθν κατάποςθ ι τον ζμετο ενδζχεται να 
προκαλζςει χθμικι πνευμονίτιδα θ 
οποία μπορεί να είναι κανάςιμθ. 

  

11.2 Περαιτζρω πλθροφορίεσ  

Μπορεί να υπάρχουν ταξινομιςεισ από άλλεσ αρχζσ βάςει διαφόρων   
κανονιςτικϊν πλαιςίων. 
Ρερίλθψθ τθσ αξιολόγθςθσ των ιδιοτιτων CMR 
Mεταλλαξιγζνεςθ γεννθτικϊν 
κυττάρων- Αξιολόγθςθ Αυτό το προϊόν δεν ανταποκρίνεται ςτα 

κριτιρια ταξινόμθςθσ ςτισ κατθγορίεσ 
1Α/1Β. 

Καρκινογζνεςθ - Αξιολόγθςθ  Αυτό το προϊόν δεν ανταποκρίνεται ςτα 
κριτιρια ταξινόμθςθσ ςτισ κατθγορίεσ 
1Α/1Β. 

Tοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι  
– Αξιολόγθςθ :  Αυτό το προϊόν δεν ανταποκρίνεται ςτα 

κριτιρια ταξινόμθςθσ ςτισ κατθγορίεσ 
1Α/1Β. 

  
 

ΣΜΗΜΑ 12: Οικολογικζσ πλθροφορίεσ 

12.1 Σοξικότθτα 

Τοξικότθτα ςτα ψάρια:    LL/EL/IL50 >100 mg/,  
(Οξεία τοξικότθτα) 
Τοξικότθτα ςε καρκινοειδι:  LL/EL/IL50 >100 mg/l 
(Οξεία τοξικότθτα) 
Τοξικότθτα ςε φφκθ/υδρόβια φυτά  LL/EL/IL50 >100 mg/ 
(Οξεία τοξικότθτα)   
Τοξικότθτα ςτα ψάρια 
Τοξικότθτα ςε καρκινοειδι  Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία 
Τοξικότθτα ςε μικροοργανιςμοφσ    
 (Χρόνια τοξικότθτα)  

12.2 Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποικοδόμθςθσ 

Άμεςα βιοδιαςπόμενο., Οξειδϊνεται γριγορα με φωτοχθμικζσ αντιδράςεισ ςτον 

αζρα. 

12.3 Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 

 Ζχει δυναμικό βιοςυςςϊρευςθσ 

12.4 Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 

Επιπλζει ςτο νερό., Εάν ειςζλκει ςτο ζδαφοσ, κα απορροφθκεί από τα ςωματίδια 

του χϊματοσ και δεν κα παρουςιάηει κινθτικότθτα. 

12.5 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΣ και αΑαΒ 

Αυτι θ ουςία δεν ικανοποιεί όλα τα κριτιρια επιλογισ για διατιρθςθ, 

βιοςυςςϊρευςθ και τοξικότθτα και ςυνεπϊσ δεν κεωρείται ότι είναι PBT ι vPvB. 
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12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

Με τθ προοπτικι μεγάλου ποςοφ απϊλειασ από το διάλυμα, είναι απίκανο το 

προϊόν να προκαλζςει ςθμαντικι βλάβθ ςτθν υδρόβια ηωι. 

ΣΜΗΜΑ 13: τοιχεία ςχετικά με τθν απόρριψθ 

13.1 Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων 

Αυτό το προϊόν, όταν απορρίπτεται ενϊ δεν ζχει χρθςιµοποιθκεί και µολυνκεί, κα 

πρζπει να εντάςςετε ςτα επικίνδυνα απόβλθτα και να αντιµετωπίηεται ωσ τζτοιο 

ςφµφωνα µε τθν ευρωπαϊκι οδθγία91/689/ΕΟΚ. Πλεσ οι µζκοδοι απόρριψθσ 

πρζπει να ςυµµορφϊνονται µε τθν εκνικι και τθν τοπικι νοµοκεςία, κακϊσ και µε 

τισ νοµαρχιακζσ και τοπικζσ διατάξεισ αναφορικά µε τα επικίνδυνα απόβλθτα. 

Ρρόςκετθ αξιολόγθςθ ενδζχεται να είναι απαραίτθτθ για χρθςιµοποιθµζνα, 

µολυςµζνα και υπολειπόµενα υλικά. Μθν απορρίπτετε ςε υπονόµουσ, ςτο ζδαφοσ 

ι ςε οποιοδιποτε υδάτινο ςτρϊµα. 

 Μθ κακαριςμζνεσ ςυςκευαςίεσ (πακζτα) 

 Απορρίπτεται ςαν μθ χρθςιμοποιθμζνο προϊόν. 

 

ΣΜΗΜΑ 14: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεταφορά  

14.1 ΑρικμόσOHE 

 ADR/RID: Δεν ελζγχεται ωσ επικίνδυνο αγακό  

 ΙMDG:  //  

 IATA:  // 

14.2 Οικεία ονομαςία αποςτολισ ΟΗΕ 

 ADR/RID: Δεν ελζγχεται ωσ επικίνδυνο αγακό  

 IMDG:   // 

 IATA:  // 

  

14.3 Tάξθ/τάξεισ κινδφνου κατά τθ μεταφορά 

 ADR/RID: Δεν ελζγχεται ωσ επικίνδυνο αγακό  

 IMDG:   // 

 IATA:  // 

  

14.4 Ομάδα ςυςκευαςίασ 

 ADR/RID: Δεν ελζγχεται ωσ επικίνδυνο αγακό  

 IMDG:   // 

 IATA:  // 

  

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

 ADR/RID: Δεν ελζγχεται ωσ επικίνδυνο αγακό  

 IMDG:   // 

 IATA:  // 

  

14.6 Ειδικζσ προφυλάξεισ για τον χριςτθ 
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Ειδικζσ προφυλάξεισ: Ανατρζξτε ςτο κεφάλαιο 7, Χειριςμόσ & Αποκικευςθ, για 

ειδικζσ προφυλάξεισ τισ οποίεσ πρζπει να γνωρίηει ζνασ χριςτθσ ι με τισ οποίεσ 

πρζπει να ςυμμορφωκεί όςον αφορά ςτθ μεταφορά. 

ΣΜΗΜΑ 15: τοιχεία ςχετικά με τθν νομοκεςία 

 Αυτό το Δελτίο Αςφαλείασ ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

 αρικμ. 1907/2006. 

15.1 Κανονιςμοί/νομοκεςία ςχετικά με τθν αςφάλεια, τθν υγεία και το περιβάλλον 

για τθν ουςία ι το μείγμα. 

 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

15.2 Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ 

Ζχει διεξαχκεί αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ για όλεσ τισ ουςίεσ αυτοφ του 

προϊόντοσ. 

 

ΣΜΗΜΑ 16: Άλλεσ  πλθροφορίεσ  

 Πλιρεσ κείμενο Η-Φράςεων που αναφζρονται ςτισ ενότθτεσ 2 και 3 

H304   Μπορεί να προκαλζςει κάνατο ςε περίπτωςθ κατάποςθσ και 
διείςδυςθσ ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ.  

 
  
  
 Περαιτζρω πλθροφορίεσ  

Οι παραπάνω  πλθροφορίεσ κεωροφνται ότι είναι ςωςτζσ αλλά δεν περιλαμβάνουν 
τοςφνολο των ςτοιχείων και πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνον ωσ οδθγόσ. Οι 
πλθροφορίεσ ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηονται ςτθν τρζχουςα γνϊμθ μασ και ιςχφουν 
για   το προϊόν εφόςον τθροφνται οι προφυλάξεισ αςφαλείασ. Δεν αντιπροςωπεφει 
καμία εγγφθςθ για τισ ιδιότθτεσ του προϊόντοσ. Θ εταιρεία ΡΟΛΥΧΘΜΙΚΘ 
Ι.Γ.ΛΑΜΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ δεν φζρει ευκφνθ  για τυχόν ηθμιζσ που προκφπτουν από 
το χειριςμό ι από επαφι με  το  παραπάνω προϊόν.  

 


