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ΣΜΗΜΑ 1: Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

ήκα θαηαηεζέλ 
 

: ΠΡΔΪ ΗΛΗΚΟΝΖ 500ML 
 

Κσδηθόο πξνΐόληνο 
 

: 0893 221 
 

1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο 

Υξήζε ηεο Οπζίαο/ηνπ Μείγ-
καηνο 
 

: πληεξεηηθά, Μέζν ιίπαλζεο 
 

1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

Δηαηξεία 
 

: Würth Hellas SA 
23ν ρικ. Δ.Ο. Αζελώλ-Λακίαο 
14568  Κξπνλέξη Αηηηθήο 
 

Σειέθσλν 
 

: 210 6290800 
 

Σέιεθαμ 
 

: 210 8134756 
 

Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ ηνπ αηόκνπ 
ππεύζπλνπ γηα ην SDS 
 

: prodsafe@wuerth.com 
 

1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

πκβνπιεπηηθή ππεξεζία γηα θαηλόκελα δειεηεξίαζεο: 210 77937-77/-78/-79. Σειέθσλν 
από 07:30 έσο 16:00: 210 6290800 
 

ΣΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

Σαμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

Αεξνιύκαηα, Καηεγνξία 1 
 

 H222: Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. 
H229: Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί 
λα δηαξξαγεί. 
 

Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο, Καηεγνξία 2 
 

 H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
 

Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο - 
κία εθάπαμ έθζεζε, Καηεγνξία 3 
 

 H336: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 

Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ, 
Καηεγνξία 2 
 

 H411: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε 
καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
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2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 

Δπηζήκαλζε (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε 
 

: Κίλδπλνο 
 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο 
 

: H222 Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. 
H229 Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί λα δηαξ-
ξαγεί. 
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξό-
ληεο επηπηώζεηο. 
 

Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ 
 

: 
Πξόιεςε:  

P210 Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, 
γπκλή θιόγα θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε. 
P211 Μελ ςεθάδεηε θνληά ζε γπκλή θιόγα ή άιιε πεγή 
αλάθιεμεο. 
P251 Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε. 
P261 Aπνθεύγεηε λα αλαπλέεηε εθλεθώκαηα. 
P273 Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

Απνζήθεπζε:  

P410 + P412 Να πξνζηαηεύεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο. Να 
κελ εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 50 °C/ 
122 °F. 
 

Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν 
 

2.3 Άιινη θίλδπλνη 

Μπνξεί λα εθηνπείζεη νμπγόλν θαη λα πξνθαιέζεη ηαρεία αζθπμία. 

ΣΜΗΜΑ 3: ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

3.2 Μείγκαηα 

Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά  

Υεκηθή νλνκαζία CAS-Αξηζ. 
EK-Αξηζ. 
Αξηζκόο θαηαρώξε-
ζεο 

Σαμηλόκεζε πγθέληξσζε 
(% w/w) 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, 
θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν 

64742-49-0 
265-151-9 

Flam. Liq. 2; H225 
Skin Irrit. 2; H315 

>= 25 - < 30 
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STOT SE 3; H336 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

Πξνπαλ-2-όιε 67-63-0 
200-661-7 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 

>= 1 - < 3 

Γηα επεμήγεζε ησλ ζπληνκνγξαθηώλ βιέπε ελόηεηα 16. 
 

ΣΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Γεληθέο ππνδείμεηο 
 

:  ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ δελ αηζζάλεζζε θαιά, εηδν-
πνηείζηε ηνλ γηαηξό. 
Αλ δηαξθνύλ ηα ζπκπηώκαηα ή ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία, 
ζπκβνπιεπζείηε έλα γηαηξό. 
 

Πξνζηαζία ησλ πξνζώπσλ 
πνπ παξέρνπλ πξώηεο βνή-
ζεηεο 
 

:  Όζνη πξνζθέξνπλ ηηο Πξώηεο Βνήζεηεο ζα πξέπεη λα πξνζέ-
μνπλ ηελ απηνπξνζηαζία θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ζπληζηώ-
κελν αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό όηαλ ππάξρεη ε πηζα-
λόηεηα έθζεζεο. 
 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο 
 

:  ε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθέξεηε ην ζύκα ζην θαζαξό αέ-
ξα. 
Τπνβιεζείηε ζε ηαηξηθή εμέηαζε αλ εκθαληζζνύλ ζπκπηώκα-
ηα. 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην 
δέξκα 
 

:  ε πεξίπησζε επαθήο, μεπιύλεηε ακέζσο ην δέξκα κε άθζν-
λν λεξό ηνπιάρηζηνλ γηα 15 ιεπηά θαη βγάιηε ηα κνιπζκέλα 
ξνύρα θαη παπνύηζηα. 
πκβνπιεπηείηε γηαηξό. 
Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα πνύρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. 
Καζαξίζηε επηκειώο ηα παπνύηζηα πξηλ ηελ επαλαρξεζηκν-
πνίεζε. 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 
κάηηα 
 

:  Ξεπιύλεηε ηα κάηηα πξνιεπηηθά κε λεξό. 
ε πεξίπησζε εκθαλίζεσο δηαξθνύο εξεζηζκνύ, ππνβιεζείηε 
ακέζσο ζε ηαηξηθή εμέηαζε. 
 

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
 

:  ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηό. 
Τπνβιεζείηε ζε ηαηξηθή εμέηαζε αλ εκθαληζζνύλ ζπκπηώκα-
ηα. 
Πιύλεηε ην ζηόκα ζρνιαζηηθά κε λεξό. 
 

4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο 

Κίλδπλνη : Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
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4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Μεηαρείξηζε 
 

: Αληηκεησπίζηε ηα ζπκπηώκαηα θαη ζηεξίμηε ηνλ αζζελή. 
 

ΣΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα 
 

:  Δθλέθσκα λεξνύ 
Αθξόο ζηαζεξόο ζε αιθνόιε 
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 
Ξεξά ρεκηθά κέζα ππξόζβεζεο 
 

Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα 
 

:  Κακία γλσζηή. 
 

5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Ηδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθα-
γηάο 
 

:  Ζ επηζηξνθή ηεο θιόγαο από κεγάιε απόζηαζε είλαη δπλαηή. 
Οη αηκνί πηζαλόλ ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ αέξα εθξεθηηθό κείγκα. 
Ζ έθζεζε ζε θαύζηκα πξντόληα κπνξεί λα είλαη θίλδπλνο γηα 
ηελ πγεία. 
Λόγσ ηεο πςειήο πίεζεο αηκνύ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο 
ησλ δνρείσλ ζε πεξίπησζε αλόδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
 

Δπηθίλδπλα πξντόληα θαύζε-
σο 
 

:  Ομείδηα ηνπ άλζξαθνο 
Ομείδην ηνπ ππξηηίνπ 
 

5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμν-
πιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέ-
ζηεο 
 

:  ε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή 
ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζί-
αο.  
 

Δηδηθέο κέζνδνη ππξόζβεζεο 
 

: Υξεζηκνπνηήζηε κέζα ππξόζβεζεο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα 
ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ. 
Γηα ηε ςήμε ησλ θιεηζηώλ δνρείσλ ρξεζηκνπνηείζηε ςέθαζκα 
λεξνύ. 
Αθαηξέζηε ηα αθέξαηα δνρεία από ηελ πεξηνρή ππξθαγηάο, εάλ 
απηό είλαη αζθαιέο λα ην πξάμεηε. 
Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή. 
 

ΣΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο 
 

:  Απνκαθξύλεηε όιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 
Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. 
Αθνινπζήζηε ηηο ζπκβνπιέο γηα αζθαιή ρεηξηζκό θαη ηηο ζπ-
ζηάζεηο γηα αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 
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6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 

Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιά-
μεηο 
 

:  Ζ απνβνιή ζην πεξηβάιινλ πξέπεη λα απνθεύγεηαη. 
Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκό, αλ απηό 
είλαη δπλαηό δίρσο θίλδπλν. 
Δκπνδίζηε ηελ εμάπισζε ζε κεγάιε πεξηνρή (π.ρ. κέζσ πε-
ξηνξηζκνύ ή θξάγκαηα ειαίνπ). 
Σν κνιπζκέλν λεξό πιύζεσο ζπιιέγεηαη θαη δηαηίζεηαη. 
Δηδνπνηείζηε ηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο, αλ ππάξρεη ζεκαληηθόο 
δηαζθνξπηζκόο θαη δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί. 
 

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

Μέζνδνη θαζαξηζκνύ 
 

:  Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εξγαιεία πνπ δελ παξάγνπλ 
ζπηλζήξα. 
πγθεληξώζηε κε αδξαλέο κέζν απνξξόθεζεο. 
Αέξηα/αηκνί/λέθνη απνκαθξύλνληαη κε ςεθαζκό λεξνύ. 
Γηα κεγάιεο θειίδεο, παξάζρεηε αληηπιεκκπξηθά αλαρώκαηα ή 
άιιεο θαηάιιειεο ζηεγαλέο δώλεο γηα λα απνηξέςεηε ηελ εμά-
πισζε ηνπ πιηθνύ. Δάλ είλαη δπλαηή ε άληιεζε ηνπ πιηθνύ 
πνπ πξνέξρεηαη από ηα αληηπιεκκπξηθά αλαρώκαηα, απνζε-
θεύζεηε ην αλαθηεζέλ πιηθό ζηνλ θαηάιιειν πεξηέθηε. 
Καζαξίζηε ηα ππνιεηπόκελα πιηθά ηεο θειίδαο κε ηνλ θαηάι-
ιειν πξνζξνθεηή. 
Οη ηνπηθνί ή εζληθνί θαλνληζκνί ελδέρεηαη λα εθαξκνζηνύλ ζε 
πεξίπησζε απειεπζέξσζεο θαη απόξξηςεο ηνπ πιηθνύ απηνύ, 
θαζώο θαη όζσλ πιηθώλ θαη ηεκαρίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 
ηνλ θαζαξηζκό ησλ απειεπζεξσκέλσλ νπζηώλ. Θα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίζεηε πνηνη θαλνληζκνί είλαη εθαξκνζηένη. 
ηηο ελόηεηεο 13 θαη 15 ηνπ παξόληνο θύιινπ αζθαιείαο δε-
δνκέλσλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 
νξηζκέλσλ ηνπηθώλ ή εζληθώλ θαλνληζκώλ. 
 

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 

Βιέπε ηκήκαηα: 7, 8, 11, 12 θαη 13. 

ΣΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

Σερληθά κέηξα 
 

: Γείηε Μεραληθά κέηξα ζην ηκήκα ΈΛΔΓΥΟ ΣΖ 
ΔΚΘΔΖ/ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ. 
 

Σνπηθόο/Γεληθόο εμαεξηζκόο 
 

: Υξεζηκνπνηείζηε ηνπηθό εμαεξηζκό γηα ηα αλαδηδόκελα αέξηα. 
Υξεζηκνπνηείηε κόλν ζε ρώξν εμνπιηζκέλν κε αληηεθξεθηηθό 
θαη αληηππξηθό κεραληζκό εμαεξηζκνύ . 
 

Τπνδείμεηο γηα αζθαιή ρεηξη-
ζκό 
 

: Μελ αθήζηε λα έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα ή ηελ ελδπκαζία. 
Μελ αλαπλέεηε ηνπο αηκνύο ή ηα εθλέθσκαηα. 
Με θαηαπίλεηε. 
Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. 
Σα θαηά ηνλ ρεηξηζκό ρεκηθώλ νπζηώλ ζπληζηώκελα κέηξα 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' όςε. 
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Φπιάμηε ην καθξηά από πεγέο ζέξκαλζεο θαη αλάθιεμεο. 
Λάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώ-
ζεσλ. 
Φξνληίζηε λα απνηξέςεηε ηηο δηαξξνέο, ηα απόβιεηα θαη λα 
ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ απειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 
 

 
 

 Μελ ςεθάδεηε θνληά ζε γπκλή θιόγα ή άιιε πεγή αλάθιεμεο. 
 

Μέηξα πγηεηλήο 
 

:  Βεβαησζείηε όηη νη πίδαθεο πιύζεο νθζαικώλ θαη ηα ληνπο 
αζθαιείαο βξίζθνληαη θνληά ζην ρώξν εξγαζίαο. Όηαλ ην 
ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε, κελ θαπλίδεηε. Πιύλεηε 
ηα κνιπζκέλα ξνύρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε.  
 

7.2 πλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ θαηαζηάζεσλ 

Απαηηήζεηο γηα ρώξνπο απν-
ζήθεπζεο θαη δνρεία 
 

:  Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Γηαηεξείηαη θξύν, ζε θαιά εμαεξηδό-
κελν ρώξν. Απνζεθεύεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο εζληθέο 
λνκηθέο δηαηάμεηο. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε 
ρξήζε. Να δηαηεξείηαη δξνζεξό. Να πξνζηαηεύεηαη από ηηο 
ειηαθέο αθηίλεο.  
 

Τπνδείμεηο γηα θνηλή απνζή-
θεπζε 
 

: Μελ απνζεθεύεηε κε ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο πξντόλησλ: 
Απηναληηδξώζεο νπζίεο θαη κείγκαηα 
Οξγαληθά ππεξνμείδηα 
Ομεηδσηηθά κέζα 
Δύθιεθηα ζηεξεά 
Ππξνθνξηθά πγξά 
Ππξνθνξηθά ζηεξεά 
Απηνζεξκαηλόκελεο νπζίεο θαη κείγκαηα 
Οπζίεο θαη κείγκαηα ηα νπνία ζε επαθή κε ην λεξό εθιύνπλ 
εύθιεθηα αέξηα 
Δθξεθηηθά 
 

Υξόλνο απνζήθεπζεο 
 

:  24 Μήλεο 
 

πληζηώκελε ζεξκνθξαζία 
απνζήθεπζεο 
 

:  15 - 30 °C 
 

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 

Δηδηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

ΣΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

Οξηα επαγγεικαηηθήο έθζεζεο 

πζηαηηθά CAS-Αξηζ. Δίδνο ηηκήο (Δί-
δνο ηεο εθζέζε-
σο) 

Παξάκεηξνη ειέγρνπ Βάζε 

βνπηάλην 106-97-8 TWA 1.000 ppm GR OEL 
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2.350 mg/m³ 

πξνπάλην 74-98-6 TWA 1.000 ppm 
1.800 mg/m³ 

GR OEL 

Πξνπαλ-2-όιε 67-63-0 TWA 400 ppm 
980 mg/m³ 

GR OEL 

  STEL 500 ppm 
1.225 mg/m³ 

GR OEL 

 

Δπίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006: 

Ολνκαζία ηεο νπζίαο Σειηθή ρξήζε Οδνί έθζεζεο Γπλεηηθέο βιάβεο ηεο 
πγείαο 

Σηκή 

Πξνπαλ-2-όιε Δξγαδόκελνη Δηζπλνή Μαθξνρξόληα - ζπ-
ζηεκηθά απνηειέζκα-
ηα 

500 mg/m³ 

 Δξγαδόκελνη Δπαθή κε ην 
δέξκα 

Μαθξνρξόληα - ζπ-
ζηεκηθά απνηειέζκα-
ηα 

888 mg / kg 
ζσκαηηθό βά-
ξνο / εκέξα 

 Καηαλαισηέο Δηζπλνή Μαθξνρξόληα - ζπ-
ζηεκηθά απνηειέζκα-
ηα 

89 mg/m³ 

 Καηαλαισηέο Δπαθή κε ην 
δέξκα 

Μαθξνρξόληα - ζπ-
ζηεκηθά απνηειέζκα-
ηα 

319 mg / kg 
ζσκαηηθό βά-
ξνο / εκέξα 

 Καηαλαισηέο Καηάπνζε Μαθξνρξόληα - ζπ-
ζηεκηθά απνηειέζκα-
ηα 

26 mg / kg 
ζσκαηηθό βά-
ξνο / εκέξα 

πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο (PNEC) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 
αξηζκ. 1907/2006: 

Ολνκαζία ηεο νπζίαο Πεξηβαιινληηθό Σκήκα Σηκή 

Πξνπαλ-2-όιε Γιπθό λεξό 140,9 mg/l 

 Θαιάζζην ύδσξ 140,9 mg/l 

 Γηαθεθνκκέλε ρξήζε / απειεπζέξσζε 140,9 mg/l 

 Μνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 2251 mg/l 

 Ίδεκα ηνπ γιπθνύ λεξνύ 552 mg/kg 

 Θαιάζζην ίδεκα 552 mg/kg 

 Δδαθνο 28 mg/kg 

 Από ζηόκαηνο (Τδάηηλν Πεξηβάιινλ (ζπ-
κπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδεκάησλ)) 

160 mg / kg ηξν-
θίκσλ 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

Σερληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

Διαρηζηνπνηήζηε ζπγθεληξώζεηο έθζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο. 
Υξεζηκνπνηείηε κόλν ζε ρώξν εμνπιηζκέλν κε αληηεθξεθηηθό θαη αληηππξηθό κεραληζκό εμαεξη-
ζκνύ . 
Υξεζηκνπνηείζηε ηνπηθό εμαεξηζκό γηα ηα αλαδηδόκελα αέξηα. 

Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

Πξνζηαζία ησλ καηηώλ :  Φνξάηε ηνλ αθόινπζν πξνζσπηθό εμνπιηζκό: 
Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
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Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ

Τιηθό : Κανπηζνύθ ληηξίιην 
ρξόλνη αληνρήο : > 480 Λεπηό 
Πάρνο γαληηώλ : < 0,45 mm 
Οδεγία : DIN EN 374 

 
 

Παξαηεξήζεηο 
 

: Σν είδνο γαληηώλ πξνζηαζίαο από ρεκηθά πξέπεη λα επηιέγε-
ηαη ζύκθσλα κε ηε ζπγθέληξσζε θαη πνζόηεηα επηθίλδπλσλ 
πιηθώλ θαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ρώξν εξγαζίαο. πληζηάηαη, ε 
αλζεθηηθόηεηα ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνζηαηεπηηθώλ γα-
ληηώλ από ηα ρεκηθά, γηα εηδηθέο ρξήζεηο,  λα δηεπθξηλίδεηαη 
κεηά από ζπδήηεζε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή γαληηώλ. Πιέλεηε 
ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο.  
 

Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη 
ηνπ ζώκαηνο 

:  Δπηιέμηε ην θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό ζύκθσλα κε 
ηα δεδνκέλα ρεκηθήο αληνρήο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο πηζαλό-
ηεηαο ηνπηθήο έθζεζεο. 
Φνξάηε ηνλ αθόινπζν πξνζσπηθό εμνπιηζκό: 
Πξνζηαηεπηηθή αληηζηαηηθή ελδπκαζία κε επηβξαδπληή θιό-
γαο. 
Γηα λα απνηξέςεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ρξεζηκνπνηήζηε 
αδηαπέξαζην πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό (γάληηα, πνδηέο, κπό-
ηεο, θ.η.ι.). 
 

Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηη-
θώλ νδώλ 

:  Φνξάηε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο, εθηόο θαη 
εάλ παξέρεηαη επαξθήο εμαεξηζκόο κε εληνπηζκέλε αλαξξό-
θεζε ή εθηόο θαη εάλ ε αμηνιόγεζε ηεο έθζεζεο ππνδεηθλύεη 
όηη νη εθζέζεηο βξίζθνληαη εληόο ησλ ζπληζηώκελσλ νδεγηώλ 
πεξί έθζεζεο. 
 

Φίιηξν ηύπνπ :  Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 
 

ΣΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Όςε 
 

: Αεξνδόι πνπ πεξηέρεη έλα πγξνπνηεκέλν αέξην 
 

Υξώκα 
 

:  άρξσκν 
 

Οζκή 
 

:  ραξαθηεξηζηηθό 
 

Όξην νζκήο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  
 

pH 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  
 

εκείν ηήμεσο/ζεκείν πήμεσο 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  
 

Αξρηθό ζεκείν δέζεο θαη πεξη- : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  
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νρή δέζεο 
 

 

εκείν αλάθιεμεο 
 

: -0,98 °C 
 

Σαρύηεηα εμάηκηζεο 
 

:  Mε εθαξκόζηκν  
 

Aλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέ-
ξην) 
 

: Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. 
 

Αλώηεξν όξην έθξεμεο 
 

: 12,0 %(V) 
 

Καηώηεξν όξην έθξεμεο 
 

: 1,6 %(V) 
 

Πίεζε αηκώλ 
 

: 1.965,08 mbar (50 °C) 
 

ρεηηθή ππθλόηεο αηκώλ 
 

: Mε εθαξκόζηκν  
 

Ππθλόηεηα 
 

: 0,61 g/cm³ (20 °C) 
 

Γηαιπηόηεηα (δηαιπηόηεηεο) 
Τδαηνδηαιπηόηεηα 

 
: αδηάιπην  (20 °C) 

 
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιε/λεξό 
 

: Mε εθαξκόζηκν  
 

Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο 
 

: 200 °C 
 

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  
 

Ημώδεο 
Ημώδεο, θηλεηηθό 

 
: Mε εθαξκόζηκν  

 
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο 
 

: Με εθξεθηηθό 
 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο 
 

: Ζ νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο νμεηδσηηθό. 
 

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Μέγεζνο ζσκαηηδίσλ 
 

: Mε εθαξκόζηκν 
 

ΣΜΗΜΑ 10: ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηηθόηεηα 

10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα 

Με ηαμηλνκεκέλν σο θίλδπλνο αληηδξαζηηθόηεηαο. 

10.2 Χεκηθή ζηαζεξόηεηα 

ηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 

Δπηθίλδπλεο αληηδξάζεηο 
 

:  Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. 
Οη Ααηκνί είλαη δπλαηόλ λα ζρεκαηίζνπλ κε ηνλ αέξα κείγκα 
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ηθαλό λα εθξαγεί. 
Λόγσ ηεο πςειήο πίεζεο αηκνύ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο 
ησλ δνρείσλ ζε πεξίπησζε αλόδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
Μπνξεί λα αληηδξάζεη κε ηζρπξνύο νμεηδσηηθνύο παξάγνληεο. 
 

10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 

πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 
 

: Θεξκόηεηα, θιόγεο θαη ζπίζεο. 
 

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά 

Τιηθά πξνο απνθπγή 
 

:  Ομεηδσηηθά κέζα 
 

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο 

Γελ είλαη γλσζηά επηθίλδπλα πξντόληα δηάζπαζεο. 

ΣΜΗΜΑ 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο 
νδνύο έθζεζεο 
 

: Δηζπλνή 
Δπαθή κε ην δέξκα 
Καηάπνζε 
Δπαθή καηηώλ 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα 

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ 
ζηόκαηνο 
 

:  LD50 (Αξνπξαίνο): > 5.000 mg/kg  
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εη-
ζπλνήο 
 

:  LC50 (Αξνπξαίνο): > 5,6 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 4 h 
Αηκόζθαηξα δνθηκήο: αηκόο 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 403 
Αμηνιόγεζε: Απηή ε νπζία ή ην κείγκα δελ έρεη νμεία ηνμηθόηε-
ηα κέζσ εηζπλνήο 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ 
δέξκαηνο 
 

:  LD50 (Κνπλέιη): > 2.000 mg/kg 
Αμηνιόγεζε: Απηή ε νπζία ή ην κείγκα δελ έρεη νμεία ηνμηθόηε-
ηα από ην δέξκα 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ 
ζηόκαηνο 
 

:  LD50 (Αξνπξαίνο): > 5.000 mg/kg  
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εη-
ζπλνήο 

:  LC50 (Αξνπξαίνο): 72,6 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 4 h 
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 Αηκόζθαηξα δνθηκήο: αηκόο 
 

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ 
δέξκαηνο 
 

:  LD50 (Αξνπξαίνο): > 5.000 mg/kg 
 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 

Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Δίδνο: Κνπλέιη 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 404 
Απνηέιεζκα: Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Δίδνο: Κνπλέιη 
Απνηέιεζκα: Καλέλαο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Δίδνο: Κνπλέιη 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 405 
Απνηέιεζκα: Καλέλαο εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Δίδνο: Κνπλέιη 
Απνηέιεζκα: Δξεζηζκόο ησλ καηηώλ, πνπ αλαζηξέθεηαη κέζα ζε 21 εκέξεο 
 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο  

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο αλαπλνήο  

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Δίδνο Γνθηκήο: Πείξακα Buehler 
Οδνί έθζεζεο: Δπαθή κε ην δέξκα 
Δίδνο: Τδξόρνηξνο 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 406 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
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Πξνπαλ-2-όιε: 

Δίδνο Γνθηκήο: Πείξακα Buehler 
Οδνί έθζεζεο: Δπαθή κε ην δέξκα 
Δίδνο: Τδξόρνηξνο 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 406 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vitro 
 

: Δίδνο Γνθηκήο: Βαθηεξηαθή δνθηκαζία αλάζηξνθεο κεηάιια-
μεο (AMES) 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 471 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vivo 
 

:  Δίδνο Γνθηκήο: Γνθηκή κηθξνππξήλσλ εξπζξνθπηηάξσλ ζε 
ζειαζηηθά (θπηηαξνγελεηηθή δνθηκαζία in vivo) 
Δίδνο: Αξνπξαίνο 
Σξόπνο Δθαξκνγήο: Δλδνπεξηηνληθή έλεζε 
Μέζνδνο: OPPTS 870.5395 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ 
θπηηάξσλ- Αμηνιόγεζε 
 

:  Σαμηλνκείηαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ζε βελδόιην <0,1% (Ο-
δεγία (ΔΚ) 1272/2008, Παξάξηεκα VI, Μέξνο 3, εκείσζε Ρ) 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vitro 
 

: Δίδνο Γνθηκήο: Βαθηεξηαθή δνθηκαζία αλάζηξνθεο κεηάιια-
μεο (AMES) 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vivo 
 

:  Δίδνο Γνθηκήο: Γνθηκή κηθξνππξήλσλ εξπζξνθπηηάξσλ ζε 
ζειαζηηθά (θπηηαξνγελεηηθή δνθηκαζία in vivo) 
Δίδνο: Πνληίθη 
Σξόπνο Δθαξκνγήο: Δλδνπεξηηνληθή έλεζε 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Καξθηλνγέλεζε 

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Δίδνο: Πνληίθη 
Σξόπνο Δθαξκνγήο: Δπαθή κε ην δέξκα 
Υξόλνο έθζεζεο: 102 εβδνκάδεο 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 451 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
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Καξθηλνγέλεζε - Αμηνιόγεζε 
 

:  Σαμηλνκείηαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ζε βελδόιην <0,1% (Ο-
δεγία (ΔΚ) 1272/2008, Παξάξηεκα VI, Μέξνο 3, εκείσζε Ρ) 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Δίδνο: Αξνπξαίνο 
Σξόπνο Δθαξκνγήο: εηζπλνή (αηκόο) 
Υξόλνο έθζεζεο: 104 εβδνκάδεο 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 451 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Δπηπηώζεηο ζηε γνληκόηεηα 
 

:  Δίδνο Γνθηκήο: Μειέηεο ηνμηθόηεηαο ζηελ αλαπαξαγσγή δύν 
γελεώλ 
Δίδνο: Αξνπξαίνο 
Σξόπνο Δθαξκνγήο: εηζπλνή (αηκόο) 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 416 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Δπηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ εκβξύνπ 
 

:  Δίδνο Γνθηκήο: Δκβξπτθή αλάπηπμε 
Δίδνο: Αξνπξαίνο 
Σξόπνο Δθαξκνγήο: εηζπλνή (αηκόο) 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 414 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Δπηπηώζεηο ζηε γνληκόηεηα 
 

:  Δίδνο Γνθηκήο: Μειέηεο ηνμηθόηεηαο ζηελ αλαπαξαγσγή δύν 
γελεώλ 
Δίδνο: Αξνπξαίνο 
Σξόπνο Δθαξκνγήο: Καηάπνζε 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

Δπηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ εκβξύνπ 
 

:  Δίδνο Γνθηκήο: Δκβξπτθή αλάπηπμε 
Δίδνο: Αξνπξαίνο 
Σξόπνο Δθαξκνγήο: Καηάπνζε 
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό 
 

STOT-εθάπαμ έθζεζε 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Αμηνιόγεζε: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 



ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 
 

ΠΡΔΪ ΙΛΙΚΟΝΗ 500ML 

 

 

 

Έθδνζε  
4.1 

Ζκεξνκελία Αλα-
ζεώξεζεο:  
23.12.2016 

Αξηζκόο Γειηίνπ 
Γεδνκέλσλ Αζθά-
ιεηαο:  
374749-00006 

Ζκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο: 
28.10.2016 
Ζκεξνκελία πξώηεο έθδνζεο: 08.05.2012 

 

14 / 21 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Αμηνιόγεζε: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
 

STOT-επαλεηιεκκέλε έθζεζε 

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Σνμηθόηεηα επαλαιακβαλόκελεο δόζεο 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Δίδνο: Αξνπξαίνο 
NOAEL: > 20 mg/l  
Σξόπνο Δθαξκνγήο: εηζπλνή (αηκόο) 
Υξόλνο έθζεζεο: 13 Δβδνκ 
Μέζνδνο: OPPTS 870.3465 
Παξαηεξήζεηο: Με βάζε ηα δεδνκέλα από παξόκνηα πιηθά 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Δίδνο: Αξνπξαίνο 
NOAEL: 5000 ppm  
Σξόπνο Δθαξκνγήο: εηζπλνή (αηκόο) 
Υξόλνο έθζεζεο: 104 Δβδνκ 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 413 
 

Σνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο 

Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Ζ νπζία ή ην κείγκα είλαη γλσζηό όηη πξνθαιεί ηνμηθόηεηα από εηζξόθεζε ζηνλ άλζξσπν ή πξέ-
πεη λα ζεσξεζεί ζαλ λα πξνθαιεί ηνμηθόηεηα από εηζξόθεζε. 
 

ΣΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

12.1 Σνμηθόηεηα 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα)): 8,2 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 96 h 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 203 
Παξαηεξήζεηο: Με βάζε ηα δεδνκέλα από παξόκνηα πιηθά 
 

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη 
άιια πδξόβηα καιάθηα 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο)): 4,5 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 48 h 
Μέζνδνο: OECD TG 202 
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Παξαηεξήζεηο: Με βάζε ηα δεδνκέλα από παξόκνηα πιηθά 
 

Σνμηθόηεηα ζηα θύθηα 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (πξάζηλα θύθηα)): > 
1.000 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 72 h 
Μέζνδνο: OECD TG 201 
 

 
 

  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (πξάζηλα θύθηα)): > 
0,01 - 0,1 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 72 h 
Μέζνδνο: OECD TG 201 
 

Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα (Υξό-
ληα ηνμηθόηεηα) 
 

: NOEC: 2,6 mg/l  
Υξόλνο έθζεζεο: 14 d 
Δίδνο: Pimephales promelas (Υνληξνθέθαινο θππξίλνο) 
Μέζνδνο: OECD TG 204 
Παξαηεξήζεηο: Με βάζε ηα δεδνκέλα από παξόκνηα πιηθά 
 

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη 
άιια πδξόβηα καιάθηα (Υξό-
ληα ηνμηθόηεηα) 
 

: NOEC: 16 mg/l  
Υξόλνο έθζεζεο: 21 d 
Δίδνο: Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο) 
Μέζνδνο: OECD TG 211 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (Υνληξνθέθαινο θππξίλνο)): 
10.000 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 96 h 
 

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη 
άιια πδξόβηα καιάθηα 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο)): > 10.000 mg/l 
Υξόλνο έθζεζεο: 24 h 
 

Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαλη-
ζκνύο 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida (Φεπδνκνλάδα putida)): > 1.050 
mg/l  
Υξόλνο έθζεζεο: 16 h 
 

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

Βηναπνδνκεζηκόηεηα 
 

:  Απνηέιεζκα: Απνηθνδνκείηαη βηνινγηθά εύθνια. 
Βηναπνηθνδόκεζε:  77 % 
Υξόλνο έθζεζεο: 28 d 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 301F 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

Βηναπνδνκεζηκόηεηα 
 

:  Απνηέιεζκα: ηαρέσο απνηθνδνκήζηκν 
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12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

πζηαηηθά: 

λάθζα (πεηξειαίνπ), ειαθξά, θαηεξγαζκέλε κε πδξνγόλν: 

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιε/λεξό 
 

: log Pow: > 4 
Παξαηεξήζεηο: Απόθαζε εκπεηξνγλώκνλα 
 

Πξνπαλ-2-όιε: 

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιε/λεξό 
 

: log Pow: 0,05 
 

12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

Γίρσο ζεκαζία 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

ΣΜΗΜΑ 13: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πξντόλ :  Καηαζηξέθεηαη ιακβάλνληαο ππ΄ όςε ηηο νδεγίεο ησλ ηνπηθώλ 
ππεξεζηώλ. 
ύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό Καηάινγν Απνβιήησλ νη Κσδηθνί 
ησλ Απνβιήησλ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε θαη όρη ζηα πξντόληα. 
Οη θσδηθνί απνβιήησλ πξέπεη λα θαζνξηζζνύλ από ηνλ ρξή-
ζηε, όζν ην δπλαηό ζε ζπλελλόεζε κε ηηο ππεξεζίεο δηάζεζεο 
απνβιήησλ. 
 

Με θαζαξηζκέλεο ζπζθεπα-
ζίεο (παθέηα) 

:  Σα άδεηα δνρεία πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλν κέ-
ξνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα αλαθύθισζε ή απόξξηςε. 
Οη άδεηνη πεξηέθηεο ζπγθξαηνύλ ππνιείκκαηα θαη κπνξεί λα 
απνδεηρζνύλ επηθίλδπλνη. 
Μελ ζπκπηέδεηε, θόβεηε, ζπγθνιιείηε, ραιθνθνιιείηε, ειεθηξν-
θνιιείηε, ηξππάηε, ηξίβεηε θαη κελ εθζέηεηε ηέηνηνπο ηνπο πε-
ξηέθηεο απηνύο ζε ζεξκόηεηα, θιόγα, ζπηλζήξεο ή άιιεο πε-
γέο αλάθιεμεο. Μπνξεί λα εθξαγνύλ θαη λα πξνθαιέζνπλ 
ηξαπκαηηζκό ή/θαη ζάλαην. 
Αλ δελ ππνδεηθλύεηαη θάηη δηαθνξεηηθό: Απνξξίςηε ην σο κε 
ρξεζηκνπνηεκέλν πξντόλ. 
Αδεηάζηε εληειώο ηηο θηάιεο ηνπ ζπξέη (καδί κε ην ππνθηλεηηθό 
αέξην) 
 

Κσδηθόο αξηζκόο απόβιεηνπ :  Οη αθόινπζνη θσδηθνί απνβιήησλ πξέπεη λα λνεζνύλ κόλν σο 
πξόηαζε: 
 

   ρξεζηκνπνηνύκελν πξντόλ 
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160504, αέξηα ζε δνρεία πίεζεο (αλαθέξνληαη αιόλεο) πνπ 
πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 
 

   αρξεζηκνπνίεην πξντόλ 
160504, αέξηα ζε δνρεία πίεζεο (αλαθέξνληαη αιόλεο) πνπ 
πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 
 

   αθαζάξηζηεο ζπζθεπαζίεο 
150106, κεηθηή ζπζθεπαζία 
 

ΣΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ 

ADN : UN 1950 

ADR : UN 1950 

RID : UN 1950 

IMDG : UN 1950 

IATA : UN 1950 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 

ADN : ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΑ 

ADR : ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΑ 

RID : ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΑ 

IMDG : AEROSOLS 
  (low boiling point hydrogen treated naphtha) 

IATA : Aerosols, flammable 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

ADN : 2 

ADR : 2 

RID : 2 

IMDG : 2.1 

IATA : 2.1 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο 

ADN  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζζεί από ηνλ θαλνληζκό 
Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο : 5F 
Δηηθέηεο : 2.1 

ADR  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζζεί από ηνλ θαλνληζκό 
Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο : 5F 
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Δηηθέηεο : 2.1 
Κώδηθαο πεξηνξηζκνύ γηα ηα 
ηνύλει 

: (D) 

RID  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζζεί από ηνλ θαλνληζκό 
Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο : 5F 
Αξηζ. αλαγλώξηζεο θηλδύλνπ : 23 
Δηηθέηεο : 2.1 

IMDG  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζζεί από ηνλ θαλνληζκό 
Δηηθέηεο : 2.1 
EmS Κσδηθόο : F-D, S-U 

IATA (Φνξηίν)   
Οδεγία ζπζθεπαζίαο (θνξηε-
γό αεξνπιάλν) 

: 203  

Δληνιή ζπζθεπαζίαο (LQ) : Y203  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζζεί από ηνλ θαλνληζκό 
Δηηθέηεο : Flammable Gas 

IATA (Δπηβαηηθό)   
Οδεγία ζπζθεπαζίαο (επηβα-
ηηθό αεξνπιάλν) 

: 203  

Δληνιή ζπζθεπαζίαο (LQ) : Y203  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζζεί από ηνλ θαλνληζκό 
Δηηθέηεο : Flammable Gas 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

ADN  
Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάι-
ινλ 

: λαη 

ADR  
Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάι-
ινλ 

: λαη 

RID  
Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάι-
ινλ 

: λαη 

IMDG  
Θαιάζζηνο ξύπνο : λαη 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 

Mε εθαξκόζηκν 

14.7 Χύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνπ θώδηθα 
IBC 

Παξαηεξήζεηο :  Γελ ηζρύεη γηα ην πξντόλ όπσο δηαηίζεηαη. 
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ΣΜΗΜΑ 15: ηνηρεία λνκνζεηηθνύ ραξαθηήξα 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπ-
ζία ή ην κείγκα 

REACH - Καηάινγνο ππνςήθησλ πξνο αδεηνδόηεζε 
νπζηώλ πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία ( Άξζξν 
59). 
 

: Mε εθαξκόζηκν 

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1005/2009 γηα ηηο νπζίεο πνπ 
θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο 
 

: Mε εθαξκόζηκν 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) Αξηζ. 850/2004 γηα ηνπο έκκνλνπο 
νξγαληθνύο ξύπνπο 
 

: Mε εθαξκόζηκν 

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 649/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνη-
λνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο 
θαη εηζαγσγέο επηθίλδπλσλ ρεκηθώλ πξντόλησλ 
 

: Mε εθαξκόζηκν 

Seveso III: Οδεγία 2012/18/EE ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληη-
κεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο .
   Πνζόηεηα 1 Πνζόηεηα 2 
P3a 
 

 ΔΤΦΛΔΚΣΑ 
ΑΔΡΟΛΤΜΑΣΑ 
 

150 t 
 

500 t 
 

E2 
 

 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 

200 t 
 

500 t 
 

18 
 

 Τγξνπνηεκέλα αέξηα εμαη-
ξεηηθά εύθιεθηα (ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλνπ ηνπ πγξαε-
ξίνπ) θαη θπζηθό αέξην 
 

50 t 
 

200 t 
 

34 
 

 Πεηξειαηνεηδή θαη ελαιια-
θηηθά θαύζηκα: α) βελδίλεο 
θαη λάθζα· β) θεξνδίλε 
(θαζώο θαη θαύζηκα αεξησ-
ζνπκέλσλ)· γ) πεηξέιαην 
εζσηεξηθήο θαύζεο (όπνπ 
πεξηιακβάλνληαη πεηξέιαην 
θίλεζεο, ζέξκαλζεο θαη 
πεηξέιαην ρξεζηκνπνηνύ-
κελν ζε κείγκαηα)· δ) βαξύ 
καδνύη· ε) ελαιιαθηηθά 
θαύζηκα πνπ εμππεξεηνύλ 
ηνπο ίδηνπο ζθνπνύο θη 
έρνπλ ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο, 
όζνλ αθνξά ηελ επθιεθηό-
ηεηα θαη ηνπο πεξηβαιιν-
ληηθνύο θηλδύλνπο, κε ηα 
πξντόληα πνπ αλαθέξνληαη 
ζηα ζηνηρεία α) έσο δ) 

2.500 t 
 

25.000 t 
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Πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο 
 

: Οδεγία 2010/75/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010 , πεξί βηνκεραληθώλ 
εθπνκπώλ (νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξύπαλ-
ζεο) 
Πεξηερόκελν πηεηηθώλ νξγαληθώλ νπζηώλ (VOC): 92 %, 561 
γξ/ιίη 
Παξαηεξήζεηο: Σν πεξηερόκελν ΠΟΔ κείνλ ην λεξό 
 

Άιιεο νδεγίεο 
 
 

: Να ιεθζεί ππόςε ε Οδεγία 94/33/EΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
λέσλ θαηά ηελ εξγαζία ή νη απζηεξόηεξνη εζληθνί θαλνληζκνί, 
όπνπ απηνί ηζρύνπλ. 
 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο. 

ΣΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Πιήξεο θείκελν ησλ Φξάζεσλ Η 

H225 : Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα. 
H304 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη 

δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. 
H315 : Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
H319 : Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 
H336 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 
H411 : Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο 

επηπηώζεηο. 

Πιήξεο θείκελν άιισλ ζπληνκνγξαθηώλ 

Aquatic Chronic : Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ 
Asp. Tox. : Tνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο 
Eye Irrit. : Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ 
Flam. Liq. : Δύθιεθηα πγξά 
Skin Irrit. : Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
STOT SE : Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο - κία εθάπαμ έθζεζε 
GR OEL : Οξηαθή Σηκή Έθζεζεο 
GR OEL / TWA : Οξηαθή Σηκή Έθζεζεο 
GR OEL / STEL : Αλώηαηε Οξηαθή Σηκή Έθζεζεο 
 

ADN - Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ κέζσ εζσηεξη-
θώλ πισηώλ νδώλ; ADR - Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ 
εκπνξεπκάησλ; AICS - Απζηξαιηαλό επξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ; ASTM - Ακεξηθαληθή εηαηξεία 
δνθηκώλ πιηθώλ; bw - σκαηηθό βάξνο; CLP - Καλνληζκόο πεξί Σαμηλόκεζεο, Δπηζήκαλζεο θαη 
πζθεπαζίαο, Καλνληζκόο (ΔΚ) Αξ. 1272/2008; CMR - Καξθηλνγόλνο, κεηαιιαμηνγόλνο νπζία ή 
νπζία ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή; DIN - Πξόηππν ηνπ Γεξκαληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Σππνπνίεζεο; 
DSL - Καηάινγνο νηθηαθώλ νπζηώλ (Καλαδάο); ECHA - Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Υεκηθώλ Πξντό-
λησλ; EC-Number - Αξηζκόο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο; ECx - πγθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε α-
ληαπόθξηζε x%; ELx - Πνζνζηό επηβάξπλζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε αληαπόθξηζε x%; EmS - Υξνλν-
δηάγξακκα έθηαθηεο αλάγθεο; ENCS - Τπάξρνπζεο θαη λέεο ρεκηθέο νπζίεο (Ηαπσλία); ErCx - π-
γθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αληαπόθξηζε ξπζκνύ αύμεζεο x%; GHS - Παγθόζκην ελαξκνληζκέ-
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λν ζύζηεκα; GLP - Οξζή εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή; IARC - Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξεπλώλ Καξθί-
λνπ; IATA - Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξώλ; IBC - Γηεζλήο Κώδηθαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ 
εμνπιηζκό ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα ρεκηθά ρύδελ; IC50 - Μηζή κέγηζηε αλαζηαι-
ηηθή ζπγθέληξσζε; ICAO - Γηεζλήο Οξγαληζκόο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο; IECSC - Δπξεηήξην ππαξ-
ρνπζώλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζηελ Κίλα; IMDG - Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Κώδηθαο Δπηθίλδπλσλ Δηδώλ; 
IMO - Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο; ISHL - Νόκνο πεξί βηνκεραληθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
(Ηαπσλία); ISO - Γηεζλήο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο; KECI - Δπξεηήξην ππαξρνπζώλ ρεκηθώλ 
νπζηώλ ηεο Κνξέαο; LC50 - Θαλάζηκε ζπγθέληξσζε ζην 50% πιεζπζκνύ δνθηκήο; LD50 - Θαλά-
ζηκε δόζε ζην 50% πιεζπζκνύ δνθηκήο (κέζε ζαλάζηκε δόζε); MARPOL - Γηεζλήο δηάζθεςε γηα 
ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο από πινία; n.o.s. - Γελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά; NO(A)EC - πγθέληξσ-
ζε ζηελ νπνίν δελ παξαηεξνύληαη (δπζκελείο) επηδξάζεηο; NO(A)EL - Δπίπεδν ζην νπνίν δελ 
παξαηεξνύληαη (δπζκελείο) επηδξάζεηο; NOELR - Πνζνζηό επηβάξπλζεο ζην νπνίν δελ παξαηε-
ξνύληαη επηδξάζεηο; NZIoC - Δπξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο; OECD - Οξγαλη-
ζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο; OPPTS - Τπεξεζία Αζθάιεηαο Υεκηθώλ Οπζηώλ 
θαη Πξόιεςεο ηεο Ρύπαλζεο; PBT - Αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή θαη ηνμηθή νπζία; PICCS - Δπ-
ξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ησλ Φηιηππίλσλ; (Q)SAR - (Πνζνηηθή) ζρέζε δνκήο-δξαζηεξηόηεηαο; 
REACH - Καλνληζκόο (EΚ) Αξ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ηελ Καηαρώξηζε, αμηνιόγεζε, αδεηνδόηεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ρεκηθώλ πξντό-
λησλ; RID - Καλνληζκνί γηα ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ; 
SADT - Θεξκνθξαζία απηνεπηηαρπλόκελεο απνζύλζεζεο; SDS - Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο; 
TCSI - Δπξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ηεο Σατβάλ; TRGS - Σερληθό πξόηππν γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζί-
εο; TSCA - Νόκνο πεξί ειέγρνπ ηνμηθώλ νπζηώλ (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο); UN - Ζλσκέλα Έζλε; 
vPvB - Άθξσο αλζεθηηθή θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκε νπζία 

 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

Πεγέο ησλ ζεκαληηθώλ δε-
δνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηή-
ζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ηνπ 
Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθα-
ιείαο 
 

:  Δζσηεξηθά ηερληθά δεδνκέλα, δεδνκέλα από ηα ΓΓΑ πξώησλ 
πιώλ, απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηεο δηθηπαθήο πύιεο OOΑ 
eChem θαη ηoλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Υεκηθώλ Πξντόλησλ, 
http://echa.europa.eu/ 
 

 
ηνηρεία όπνπ έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηελ πξνεγνύκελε έθδνζε επηζεκαίλνληαη ζην ζώκα απηνύ 
ηνπ εγγξάθνπ κε δύν θάζεηεο γξακκέο. 
 
Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (SDS) αληαπνθξίλνηλαη ζηηο γλώζεηο 
καο θαηά ην ρξόλν ηεο έθδνζζήο ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πξννξίδνληαη κόλν ζαλ θαζνδήγεζε γηα 
ζσζηό ρεηξηζκό, ρξήζε, απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηάζεζε θαη έθιπζε θαη δελ ζεσξνύληαη σο εγ-
γύεζε ή πξνδηαγξαθ΄ιε πνηόηηαο γηα νπνηνλδήπνηε ηύπν. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνύλ κόλν ην εη-
δηθό πιηθό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο θαη ελδερνκέλσο λα 
κελ ηζρύεη ζε πεξίπησζε πνπ ην πιηθό απηό ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπα-
ζκό κε άιια πιηθά ή ζε άιιεο δηαδηθαζίεο από απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην Γειηίν Γεδνκέλσλ. Οη 
ρξήζηεο ηνπ πιηθνύ λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζπζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηε 
ρξήζε πνπ επηζπκνύ, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία θαη απνζήθεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πιηθνύ ηνπ Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζην ηειηθό πξνίόλ ηνπ ρξήζηε, θα-
ηά πεξίπησζε. 
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