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Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Ιούλιος 2020 έκδοση 1.  
Σύμφωνα  με τους Κανονισμούς 1272/2008/EΚ, 648/2004/ΕΚ, 1223/2009 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν         

 
 

1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 
 

1.1 Αναγνωριστική ονομασία προϊόντος 
1.1.1 Εμπορικό όνομα: K2 PERFECT EXPRESS PLUS 
1.1.2 Κωδικός προϊόντος 

1.2   Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες 
χρήσεις  
1.2.1 Συνιστώμενη χρήση 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
1.3  
1.3.1 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

ΓΕΦΑ ΑΕ 
Λεοφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 12   

Ιωνία Θεσσαλονίκης,  
Tel: 2310783954- Fax: 2310783954 

saris@gefa.gr 
1.4  
1.4.1  Τηλέφωνο ανάγκης 

Κέντρο δηλητηριάσεων: +302107793777 
 

 
2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας  
 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 1272/2008 (CLP)  

Οφθ. Ερεθ. / Eye Irrit. Cat. 2, Η319 
 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 1272/2008 (CLP) 

Εικονογράμματα 

 
GHS07 
 

 Προειδοποιητική φράση:  
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Φράσεις κινδύνου: 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
EUH208 Περιέχει μίγμα chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone. Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 

 Φράσεις ασφαλείας: 
P102 Μακριά από παιδιά. 
P264 Πλύνετε … σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά 
με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / 
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Επισκεφθείτε γιατρό. 
 
Περιέχει (648/2004): ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5%, μίγμα 

chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone, αρωματικές ουσίες. 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
 Κανένας γνωστός 

 
 

3. Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.1      Συστατικά 

Συγκέντρωση 
% κ.β. 

Ονομασία Αναγνωριστικοί κωδικοί Ταξινόμηση κατά 
1272/2008/ΕΚ 

2.5 – 3 % Alcohols, C12-15, 
ethoxylated, sulfates, 
sodium salts 

Index 
number:  

 

CAS:  125301-92-0 
EC:  500-314-2 

REACH No.:   
 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 

0.1 <= 2.5 Ισοπροπυλική αλκοόλη Index 
number:  

200-661-7  

CAS:  67-63-0 
EC:   
REACH 
No.:  

01-2119457558-
25-XXXX 

 

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

<0.0015 μίγμα 5-chloro-2-
methyl-2H- isothiazol-
3-one (EINECS 247-
500-7) και 2-methyl-
2H-isothiazol-3-one 
(EINECS 220-239-6) 
(μίγμα CMIT/MIT) 

Index 
number:  

 

CAS:  55965-84-9 
EC:  613-167-00-5 
REACH 
No.:  

 

 

Skin Sens. 1; H317,  
Skin Corr. 1B; H314,  
Acute Tox. 3; H301,  
Acute Tox. 3; H311,  
Acute Tox. 3; H331, Aquatic 
Acute 1; H400, Aquatic 
Chronic 1; H410 (m 10) 
 
Eye Dam. 1: C ≥ ,6 % 

Eye Irrit. 2; H319: ,06 % ≤ C < ,6 % 
Skin Corr. 1C: C ≥ ,6 % 
Skin Irrit. 2; H315: ,06 % ≤ C < ,6 % 

Skin Sens. 1A: C ≥ ,0015 % 

 
Για την ερμηνεία των φράσεων κινδύνου βλ. παρ. 16 
 

 
4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Αν παρατηρηθούν επιπτώσεις ή υπάρχει υποψία, ενημερώστε ιατρό και δείξτε το παρόν δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας. Εάν το θύμα είναι αναίσθητο τοποθετήστε το σε στάση ανάνηψης  στο 
πλερυρό με το κεφάλι ελαφρώς πεσμένο πίσω εξασφαλίζοντας τους ανοιχτούς αεραγωγούς. 

Μην προκαλείτε εμετό σε καμία περίπτωση. Εάν το θύμα κάνει εμετό εξασφαλίστε ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης.  
 
4.1.2 Εισπνοή: 
Το προϊόν δεν είναι πτητικό. Εάν κάτω από ειδικές συνθήκες εισπνευστεί, μετακινήστε το θύμα 
σε καλά αεριζόμενο μέρος και καλέστε γιατρό 
 
4.1.3 Επαφή με το δέρμα: 

Αφαιρέστε τον μολυσμένο ρουχισμό. 
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Μετά την επαφή με το δέρμα πλύντε με άφθονο νερό. 
Πλύνετε το ρουχισμό πριν τον ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός επιμείνει. 

 
4.1.4 Επαφή με τα μάτια: 
Αμέσως ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά κρατώντας τα μάτια 
ορθάνοιχτα.  Αν τα βλέφαρα ανοίγουν δύσκολα, χρησιμοποιείστε καταπραϋντικό μέσο πλύσεως 
των ματιών. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο σε οποιαδήποτε περίπτωση. 
 
4.1.5 Κατάποση: 

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις 
αισθήσεις του). 
Μην προκαλείτε εμετό. 
Μη δίνετε προς πόση τίποτα 
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
Συμπτώματα: Ερεθισμός των ματιών, Γαστρεντερικές ενοχλήσεις, νεφρική βλάβη 
Οδηγίες προς ιατρούς.  

Το προϊόν είναι αφριστικό. Σε περίπτωση πλύσης στομάχου χρησιμοποιείστε αντιαφριστική 
σιλικόνη (dimethycone) 
 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

 
 

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
 
Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Σε υψηλές θερμοκρασίες αποσυντίθεται και σχηματίζει 
ερεθιστικούς ή/και τοξικούς ατμούς 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
5.1.1 Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: 
Αντιμετωπίστε τη φωτιά χρησιμοποιώντας μέσα κατάλληλα σύμφωνα με τα συνυπάρχοντα με 
αυτό υλικά. Νερό, πυροσβεστήρες ξηράς κόνεος, CO2 και αφρού ανθεκτικού σε αλκοόλες. 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
Αποφύγετε εισπνοή των ατμών. Δύνανται να παραχθούν νιτρώδη και θειικά (SOx)αέρια. 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Σε περίπτωση μεγάλης φωτιάς φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή 

 
 

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης  

Ατομικές προφυλάξεις: 
Χρησιμοποιείστε πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.  
Για συμβουλές σχετικά με την επιλογή του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού βλέπε 
κεφάλαιο 8 του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας του υλικού. 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις  
Διαρροή / Έκχυση στο έδαφος, νερό: 
 Περιορίστε τις διαρροές χρησιμοποιώντας άμμο, χώμα ή άλλα κατάλληλα εμπόδια 
Αποφύγετε τη διάθεση του υλικού στο περιβάλλον. Πρέπει να ενημερωθούν οι τοπικές 
αρχές αν το προϊόν έχει διαρρέυσει στο περιβάλλον και έχει μολύνει το σύστημα ύδρευσης, 
αποχέτευσης ή το έδαφος. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  
Μέθοδοι καθαρισμού και περισυλλογής – Χειρισμός διαρροών και έκλυσης: 

Μην αφήστε τη  διαρροή να φθάσει σε δίκτυα ύδρευσης/ αποχέτευσης. Αποτρέψτε την 
εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους ή ποτάμια χρησιμοποιώντας 
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άμμο, χώμα ή άλλα κατάλληλα αδρανή υλικά. 
Περισυλλέξτε το προϊόν ή/και το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί για την απορρόφηση των 
υπολειμμάτων,για ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση και τοποθετήστε το σε ειδικούς περιέκτες.  

Αν το προϊόν δεν έχει επιμειχθεί μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. 
Μπορεί να καταστήσει ολισθηρό το δάπεδο 
Ακολούθως ξεπλύνετε τις μολυσμένες επιφάνειες με άφθονο νερό. Αν δημιουργείται 
ποσότητα αφρού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντιαφριστική σιλικόνη. 
Αποφύγετε τη διάθεση του υλικού στο περιβάλλον. Πρέπει να ενημερωθούν οι τοπικές 
αρχές αν σημαντικές ποσότητες διαρροών δεν μπορούν να συλλεχθούν. 
Για συμβουλές σχετικά με τη διάθεση προϊόντος που έχει διαρρεύσει βλέπε κεφάλαιο 13 

του παρόντος φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας του υλικού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
διαθέστε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 7,8, 13 

 
 
7. Χειρισμός και αποθήκευση 
 

7.1     Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Μέτρα προστασίας:  
Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά ματιών. Ανθεκτικά σε διαβρωτικά 

υλικά γάντια, λαστιχένιες μπότες, πλαστικές φόρμες από συνθετικό καουτσούκ ενδείκνυνται. 
Πλύνετε την ενδυμασία πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Για συμβουλές σχετικά με την επιλογή 
του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού βλέπε κεφάλαιο 8 του παρόντος φυλλαδίου 
δεδομένων ασφαλείας του υλικού. 
7.2     Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Συμβατά υλικά: Ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικό. 
Μη συμβατά υλικά: Γαλβανισμένη λαμαρίνα, αλουμίνιο, χαλκός και τα κράματά τους.  
Αποθηκεύετε σύμφωνα με την ταξινόμηση, σε πλαστικούς ή επικαλυμμένους με 

πλαστικό, ή ανοξείδωτο χάλυβα περιέκτες καλά κλειστούς και σε θερμοκρασίες έως 40oC, σε 
καλά αεριζόμενο μέρος. 

Σιγουρευτείτε ότι δεν πρόκειται να έρθει σε επαφή με όξινες χημικές ουσίες. Χειρίζεστε 

πάντα τις κενές συσκευασίες σαν να ήταν γεμάτες. 
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία 

7.3     Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
Όχι. 
 

 
8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

 

8.1     Παράμετροι ελέγχου 
8.1.1 Κατώτατα όρια 
Ισοπροπανόλη 
TLV-ACGIH: TLV: GR TWA/8h 980 mg/m3, 400 ppm  
STEL/15min: 1225 mg/m3 500 ppm Skin  
 
8.1.2 Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις οριακές τιμές 
8.1.4 DNELs (Παράγωγο επιπέδο χωρίς επιπτώσεις) 
 
PNEC 
Ισοπροπανόλη 500 mg/m3 200 ppm 
 

8.2  Έλεγχοι έκθεσης 
8.2.1  Τεχνικά προστατευτικά μέτρα 

Εξασφαλίστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό ή / και τοπικό εξαερισμό όταν χρειάζεται. 
Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (ΠΠΕ) πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
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συνιστώμενα διεθνή και εθνικά πρότυπα. Απευθυνθείτε στους προμηθευτές ΠΠΕ για να 
ενημερωθείτε σχετικά 
8.2.2  Ατομικά μέσα προστασίας 

8.2.2.1 Προστασία του αναπνευστικού 
Δεν απαιτείται υπό τις συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.  
8.2.2.2 Προστασία των χεριών 
Χρησιμοποιείστε γάντια από PVC, νεοπρένιο ή φυσικό καουτσούκ και προστατευτικό 
προσώπου. Η καταλληλότητα και η αντοχή των γαντιών εξαρτώνται από τη χρήση τους, 
π.χ. τη συχνότητα και τη διάρκεια της επαφής, τη χημική αντίσταση του υλικού του 
γαντιού, το πάχος του γαντιού, την επιδεξιότητα του χρήστη. Ζητάτε πάντα οδηγίες από 

τους προμηθευτές γαντιών. Τα φθαρμένα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται. 
8.2.2.3 Προστασία των ματιών / προσώπου 
Γυαλιά προστασίας από εκτοξευόμενες χημικές ουσίες ή γείσο προστασίας προσώπου 
Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε καταιωνιστήρες και πλυντρίδες οφθαλμών.. 
8.2.2.4 Προστασία του δέρματος 
Π Προστατευτικός ρουχισμός εργασίας, παπούτσια ή μπότες ασφαλείας π.χ βαμβακερά, 
λαστιχένια, PVC, Viton. 
8.2.3    Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης  

Πρέπει να τηρούνται τα τοπικά και διεθνή πρότυπα βλ. μέρος 15. 
 
 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 
Όψη:   διάφανο υποκίτρινο υγρό 
Οσμή:   Χαρακτηριστική 
pH:   Δεν υπάρχουν στοιχεία. 
Σημείο τήξης:    -1°C 
Σημείο βρασμού:   Μη εφαρμόσιμο  
Σημείο ανάφλεξης:   Μη εφαρμόσιμο 
Αναφλεξιμότητα στερεού/ατμού:  Μη εφαρμόσιμο 

Εκρηκτικές ιδιότητες:   Μη εφαρμόσιμο 
Επικίνδυνες αντιδράσεις                      Με οξέα και οξειδωτικούς παράγοντες              
Πίεση ατμών:   Μη εφαρμόσιμο 
Ειδικό βάρος:   Περίπου 1.0 g/cm3 
Υδατοδιαλυτότητα:   Διαλυτό 
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες:  Μερική 
Partition c. (n-octanol/H2O):  Μη εφαρμόσιμο  
Πυκνότητα ατμών:   Μη εφαρμόσιμο 

9.2. Άλλες πληροφορίες 
Αγωγιμότητα: N.A. 
Περιεχόμενα VOC: = - % EU 
Ιδιότητες σχετικών ομάδων συστατικών Ν/Α 

 
 
10. Σταθερότητα και δραστικότητα 
10.1 Δραστικότητα 
Καμία γνωστή επικίνδυνη αντίδραση υπό συνθήκες κανονικής χρήσης. 
10.2 Χημική σταθερότητα 
Μη συμβατό με οξειδωτικούς παράγοντες. Βίαιη αντίδραση εξουδετέρωσης. 
Σταθερό στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης. 
10.3 Πιθανότητες επικίνδυνων αντιδράσεων 
Με οξέα και οξειδωτικά μέσα. 

10.4  Συνθήκες προς αποφυγή 
Όξινο περιβάλλον και οξειδωτικοί παράγοντες 
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Σε περίπτωση υπερθέρμανσης εκλύονται οξείδια του θείου. 
10.5  Ασυμβίβαστα υλικά 
Μη συμβατό με ισχυρά οξέα και οξειδωτικά μέσα. 

10.6  Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Ασυμβίβαστο με ισχυρά οξέα και οξειδωτικά μέσα. 

 
 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 
 
11.1   Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

11.1.1 Οξεία τοξικότητα 
 
67-63-0 propan-2-ol 
Oral LD50 5045 mg/kg (rat) 
Dermal LD50 12800 mg/kg (rabbit) 
Inhalative LC50/4 h 30 mg/l (rat) 
 
α) οξεία τοξικότητα: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται. 
(β) διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα, το προϊόν πιθανόν να 
προκαλέσει ερύθημα, ή κοκκινίλα. 
(γ) σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών: Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, το προϊόν προκαλεί 
σημαντικούς ερεθισμούς που μπορεί να προκληθούν 
διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες. 
(δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα 
κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Η επισήμανση αφορά στα ήδη ευαισθητοποιημένα άτομα 
ε) μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων: με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
(στ) καρκινογένεση: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 
(ζ) αναπαραγωγική τοξικότητα: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται. 
(η) εφάπαξ έκθεση σε συγκεκριμένη τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT): βάσει των 
διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν είναι 
συνάντησε. 
(i) ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) επαναλαμβανόμενη έκθεση βάσει των 
διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν είναι 
συνάντησε. 
(ι) Κίνδυνος αναρρόφησης: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται 
11.1   Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
11.1.1 Οξεία τοξικότητα 
Καρκινογόνος δράση 
Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης: 
Σε μακροχρόνιες μελέτες με ζώα, στις οποίες η ουσία χορηγήθηκε σε υψηλές δόσεις με το 
πόσιμο 
νερό, παρατηρήθηκε καρκινογόνος επίδραση. Σε μακροχρόνιες μελέτες στις οποίες η ουσία 
χορηγήθηκε σε υψηλές δόσεις με την τροφή, παρατηρήθηκε καρκινογόνος επίδραση. Η 
δυνατότητα 
πρόκλησης καρκινογένεσης μπορεί ουσιαστικά να αποκλειστεί μετά από μία μόνο ή 
βραχυπρόθεσμη 
έκθεση στην ουσία. 
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12. Οικολογικές πληροφορίες 
 
12.1. Τοξικότητα 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες σε αυτό το προϊόν είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμες 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 
Δεν αναμένεται 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
Δεν είναι γνωστή. 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο 
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
Πρέπει να απαγορεύεται η μη ελεγχόμενη απελευθέρωση του προϊόντος στο 

περιβάλλον. 
 
 
13. Πληροφορίες για τη διάθεση 

Αν είναι δυνατό ανακτήστε ή ανακυκλώστε.  Προωθήστε προς διάθεση σε εξουσιοδοτημένους 
φορείς ή για εξουδετέρωση με κάποιο οξύ υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η απόρριψη πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόμους και 
κανονισμούς. Αναφορά στις οδηγίες 91/156/EEC, 91/689/EEC, 94/62/EC με τα παραρτήματά 
τους, 
Τόσο το προϊόν όσο και η κενή συσκευασία δεν πρέπει να θεωρούνται οικιακά απόβλητα.  
Ευρωπαϊκός Κωδικός Αποβλήτου: 
16 03 05* Οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ιδία ταξινόμηση) 
Διαθέστε κατάλληλα ή ανακυκλώστε. 
 

 
14. Πληροφορίες για τη μεταφορά  
14.1 Land Transport ADR/RID 
 

DOT 
UN-No - 
Proper Shipping Name - 
Hazard Class - 
Packing Group - 
TDG 
UN-No - 
Proper Shipping Name - 

Hazard Class - 
Packing Group -I 
IATA 
UN-No - 
Proper Shipping Name  
Hazard Class - 
Packing Group - 
IMDG/IMO 
UN-No - 
Proper Shipping Name - 
Hazard Class - 
Packing Group - 
  
14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code 

 N.A. 
Information for each of the UN Model Regulations 
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15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για 
την ουσία ή το μείγμα 
Οδηγία 67/548/EEC (Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων συστατικών) 
Οδηγία 99/45/EC (Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων σκευασμάτων) 
Οδηγία 98/24/EC (Κίνδυνοι σχετικοί με τους χημικούς παράγοντες στην εργασία) 
Οδηγία 2000/39/EC (Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης) 
Οδηγία 2006/8/EC 

Κανονισμός (EC) n. 1907/2006 (REACH) 
Κανονισμός (EC) n. 1272/2008 (CLP) 
Κανονισμός (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) and (EU) n. 758/2013 
Κανονισμός (EU) n. 453/2010 (Annex I) 
Κανονισμός (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Κανονισμός (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Κανονισμός (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Κανονισμός (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 

 
Περιορισμοί σχετικοί με το προϊόν ή τα συστατικά του σύμφωνα με το παράρτημα XVII 
του Κανονισμού (EC) 1907/2006 (REACH) και των τροποποιήσεών του. 
Όχι 
 
Όπου εφαρμόζεται παραπομές σε προβλεπόμενους κανονισμούς 
Οδηγία 2003/105/CE  (πράξεις σχετικές με σοβαρά ατυχήματα) και παραρτήματα - 
τροποποιήσεις. 
Κανονισμός (EC) nr  648/2004 (απορρυπαντικά). 
1999/13/EC (Οδηγία περί VOC) 
 
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το προϊόν 

 

 
16. Άλλες πληροφορίες 

Πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου που αναφέρονται στην παρ. 3: 
 
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
 

Ταξινόμηση των συστατικών σύμφωνα με τη 1272/2008/CE (CLP-GHS) και περαιτέρω 
ATP και Κανονισμό 790/2009/CE. 
SDS σε συμφωνία με 1907/2006/CE REACH και 453/2010/CE. 
 
Βιβλιογραφία 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research 
Centre, Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Appendix 1 
Insert further consulted bibliography 
 

Όλες οι πληροφορίες και συστάσεις που διατίθενται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας (ΔΔΑ) βασίζονται στην, έως την αναφερόμενη ημερομηνία έκδοσης του 
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παρόντος ΔΔΑ, επιστημονική και τεχνική μας γνώση. Καμμία παρούσα αναφορά ή κείμενο 
δεν πρέπει να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί σαν εγγύηση ισχύος κατά οποιαδήποτε ρητή ή 
άλλη έννοια. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει τη δυνατότητα 

εφαρμογής των παραπάνω πληροφοριών ή του προϊόντος για την εκάστοτε χρήση και 
σκοπό. Είναι ευθύνη του χρήστη η συμμόρφωση με τους κανονισμούς υγιεινής, ασφάλειας 
και περιβαλλοντικών πρακτικών. 
Η παρούσα έκδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες. 
 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road. 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical 
Society). 

CLP: Classification, Labeling, Packaging. 
DNEL: Derived No Effect Level. 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances. 
GefStoffVO: Ordinance on Hazardous Substances, Germany. 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 

Chemicals. 
IATA: International Air Transport Association. 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation by the "International Air Transport 

Association" (IATA). 
ICAO: International Civil Aviation Organization. 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation 

Organization" (ICAO). 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. 
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. 
KSt: Explosion coefficient. 
LC50: Lethal concentration, for 50 percent of test population. 
LD50: Lethal dose, for 50 percent of test population. 
LTE: Long-term exposure. 
PNEC: Predicted No Effect Concentration. 

RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous 
Goods by Rail. 

STE: Short-term exposure. 
STEL: Short Term Exposure limit. 
STOT: Specific Target Organ Τοξικότητα. 
TLV: Threshold Limiting Value. 
TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour 

day. (ACGIH Standard). 

WGK: German Water Hazard Class. 
 

Γενικά: 

Δεδομένου ότι οι συνθήκες εργασίας του χρήστη δεν είναι γνωστές από εμάς, οι πληροφορίες που 

παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας βασίζονται στους σημερινούς σε εθνικούς και 

κοινοτικούς κανονισμούς. 

Το μείγμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις από αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 1 

χωρίς να έχει προηγουμένως λάβει γραπτές οδηγίες χειρισμού. 

Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφώνεται με τις νομικές 

απαιτήσεις και τους τοπικούς κανονισμούς. 

Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να θεωρούνται ως περιγραφή των 

απαιτήσεων ασφάλειας που αφορούν το μείγμα και όχι ως εγγύηση των ιδιοτήτων τους. 

 

ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΕΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 


