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Θμ. Εκτ. 25 Μαρ 2014 
 

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

Ονομαςία προϊόντοσ : POLIPEX 
Αρικμόσ REACH  : 
Αρικμόσ CAS  :  

1.2 τοιχεία του προμθκευτι του δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ 
Εταιρεία  : ΡΟΛΥΧΘΜΛΚΘ Λ. ΛΑΜΡΛΝΟΣ & ΣΛΑ ΛΚΕ 

ΔΑ 10 ΒΛ.ΡΕ.Κ. ΣΛΝΔΟΣ 57022 

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

1.3 Προςδιοριηόμενεσ χριςεισ τθσ ουςίασ ι του μίγματοσ 
 Χριςεισ   :  Απορρυπαντικό για ςκεφθ αλουμινίου 

 
 

ΣΜΗΜΑ 2: Προςδιοριςμόσ επικινδυνότθτασ 

2.1 Σαξινόμθςθ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ. 

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

Οξεία τοξικότθτα-Δζρμα (Κατθγορία 4) Θ312 
Οξεία τοξικότθτα-Στόμα (Κατθγορία 4) Θ302 
Οξεία τοξικότθτα-Ειςπνοι (Κατθγορία 4) Θ332 
Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του δζρματοσ (Κατθγορία 2) Θ 315 
Σοβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ των ματιϊν (Κατθγορία 2) Θ319 
 
Για το πλιρεσ κείμενο των Θ-Φράςεων που αναφζρονται ςε αυτι τθν ενότθτα, 
βλζπε Ενότθτα 16. 

Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τθ οδθγία ΕΚ 67/548/ΕΟΚ ι 1999/45/ΕΚ 
 

Χn  R20/21/22   Επιβλαβζσ όταν ειςπνζεται, ςε επαφι με τα μάτια 
    με το δζρμα και ςε περίπτωςθ κατάποςθσ. 
Xi R36/38   Ερεκίηει τα μάτια και το δζρμα. 
 

Για το πλιρεσ κείμενο των R-Φράςεων που αναφζρονται ςε αυτι τθν ενότθτα, 
βλζπε Ενότθτα 16. 

2.2 τοιχεία επιςιμανςθσ 

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

http://www.multichemical.gr/
mailto:info@multichemical.gr
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Εικονόγραμμα   

 

Ρροειδοποιθτικι λζξθ   Ρροςοχι                      

Διλωςθ Κινδφνων 
Θ302     Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ. 
Θ319    Σοβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ των ματιϊν. 
Θ312    Οξεία τοξικότθτα-Δζρμα 
Θ315    Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του δζρματοσ 
Θ332    Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ ειςπνοισ 

Ρρολθπτικζσ Δθλϊςεισ Οξεία τοξικότθτα-Ειςπνοι 

P210    Μακριά από κερμότθτα/ςπινκιρεσ/φλόγεσ/κερμζσ  
    Επιφάνειεσ. Μθν καπνίηετε 
270    Μθν τρϊτε μθν πίνετε μθν καπνίηετε όταν χρθςιμο- 
    ποιείται αυτό το προϊόν 
280 Να φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά 

ενδφματα. 
305 + 351 + 338  ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΕΡΑΦΘΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΛΑ: Ξεπλφνετε 

προςεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 

υπάρχουν φακοί επαφισ, αφαιρζςτε τουσ, εφόςον 

είναι εφκολο. Συνεχίςτε να ξεπλζνετε. 

370+378 Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. Χρθςιμοποιιςτε αφρό για 

τθν κατάςβεςθ. 

302+352 Σε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα. Ρλφνετε με 

άφκονο νερό και ςαποφνι. 

P501  Aπορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο ςφµφωνα µε 

τουσ τοπικοφσ/ εκνικοφσ/διεκνείσ κανονιςµοφσ. 

Συμπλθρωματικζσ Δθλϊςεισ  Κανζνα 

 Κινδφνου 

 φμφωνα με τθ οδθγία 67/548/ΕΟΚ όπωσ ζχει τροποποιθκεί. 

 Φράςεισ-R 

 R20    Επιβλαβζσ όταν ειςπνζεται. 
 R21    Επιβλαβζσ ςε επαφι με το δζρμα 
 R22    Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ. 
 R36    Ερεκίηει τα μάτια  
 R38    Ερεκίηει το δζρμα 

 Φράςεισ-S 

 S 3/7    Διατθρείςτε το δοχείο ερμθτικά κλειςμζνο ςε  
    δροςερό μζροσ. 

 S26    Σε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια πλφνετε τα  
    αμζςωσ με άφκονο νερό και ηθτιςτε ιατρικι  
    ςυμβουλι. 
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 S45    Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αν αιςκανκείτε  
     αδιακεςία ηθτιςτε αμζςωσ ιατρικι ςυμβουλι  
     (δείξτε τθν ετικζτα αν είναι δυνατό). 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι   Κανζνασ 

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 

ΑΛΚΟΟΛΕ C10 ΑΙΘΟΞΤΛΙΩΜΕΝΕ + 8ΕΟ 

     CAS-Aρικ.  26183-52-8 
     ΕΚ-Αρικ.  ΠΟΛΤΜΕΡΕ 

Eye Irrit. 2; H319, Acute Tox. 
4 H302 

1 - 5% 

2-ΒΟΤΣΟΞΤΑΙΘΑΝΟΛΗ,ΒΟΤΣΤΛΟΓΛΤΚΟΛΗ,ΜΟΝΟΒΟΤΣΤΛΑΙΘΕΡΑ ΣΗ 
ΑΙΘΤΛΕΝΟΓΛΤΚΟΛΗ 

     CAS-Aρικ.  111-76-2 
     ΕΚ-Αρικ.  203-905-0 
      

Acute Tox 4 H332,H312, 
H302, Eye Cor/irr 2 H319 
Skin Cor/irr 2 H315 

  5 - 15% 

 

Επικίνδυνα ςυςτατικά ςφμφωνα με τθν οδθγία (ΕΚ) αρικ.1999/45/CE 

υςτατικό Σαξινόμθςθ  υγκζντρωςθ 

ΑΛΚΟΟΛΕ C10 ΑΙΘΟΞΤΛΙΩΜΕΝΕ + 8ΕΟ 

     CAS-Aρικ.  26183-52-8 
     ΕΚ-Αρικ.  ΠΟΛΤΜΕΡΕ 

Xi, R36 -
Xn,R22 

1 - 5% 

2-ΒΟΤΣΟΞΤΑΙΘΑΝΟΛΗ,ΒΟΤΣΤΛΟΓΛΤΚΟΛΗ,ΜΟΝΟΒΟΤΣΤΛΑΙΘΕΡΑ ΣΗ 
ΑΙΘΤΛΕΝΟΓΛΤΚΟΛΗ 

     CAS-Aρικ.  111-76-2 
     ΕΚ-Αρικ.   203-905-0 

Xi R36/38 
Xn R20/21/22 

5-15% 

 

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 

Συμβουλευτείτε ζνα γιατρό. Δείξτε ςτον κεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο 

αςφαλείασ. 
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ε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια 

Ξεπλφνετε με πολφ νερό τουλάχιςτον 15 λεπτά και ςυμβουλευτείτε ζναν γιατρό.  

ε περίπτωςθ κατάποςθσ  

Μθ χορθγείτε ποτζ κάτι ςε αναίςκθτο πρόςωπο από το ςτόμα. Ρλφνετε το ςτόμα με 

νερό. Συμβουλευτείτε ζναν γιατρό. 

4.2 θμαντικότερα ςυμπτϊματα και επιδράςεισ,  οξείεσ ι μεταγενζςτερεσ 

Τα πιο ςθμαντικά από τα γνωςτά ςυμπτϊματα και τισ επιδράςεισ που 

περιγράφονται ςτθν επιςιμανςθ (βλ. Ραράγραφο 2.2) και/ι ςτο κεφάλαιο 11. 

4.3 Ζνδειξθ οποιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άμεςθσ  ιατρικισ  φροντίδασ και ειδικισ 

κεραπείασ 

Δεν υπάρχουν  ςτοιχεία . 

 

ΣΜΗΜΑ 5 : Mζτρα για τθν καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ 

5.1 Πυροςβεςτικά μζςα 

Κατάλλθλα πυροςβεςτικά μζςα 

Χρθςιμοποιιςτε ομίχλθ νεροφ ι λεπτό ςπρζι. Ρυροςβεςτιρεσ ξθράσ χθμικισ 

ουςίασ. Ρυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα. Αφρόσ . Αφροί ανκεκτικοί ςτθν 

αλκοόλθ (τφπου ATC) προτιμοφνται εάν υπάρχουν. Συνκετικοί αφροί γενικισ 

χριςεωσ ι πρωτεϊνικοί αφροί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, αλλά με μικρότερθ 

αποτελεςματικότθτα.  

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι  που προκφπτουν από τθν ουςία ι το μείγμα 

Τα επικίνδυνα προϊόντα καφςθσ μπορεί να περιλαμβάνουν : μονοξείδιο του 

άνκρακα και διοξείδιο του άνκρακα. 

5.3 υςτάςεισ για τουσ  πυροςβζςτεσ 

Δεν υπάρχουν. 

5.4 Περαιτζρω πλθροφορίεσ 

Δεν υπάρχουν. 

 

ΣΜΗΜΑ 6 : Mζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τυχαίασ  ζκλυςθσ  

6.1 Προςωπικζσ προφυλάξεισ , προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

Φοράτε κατάλλθλα γάντια και ςυςκευι προςταςίασ ματιϊν / προςϊπου. 

6.2 Περιβαλλοντικζσ προφυλάξεισ.  

Καταναλωτικά προϊόντα καταλιγουν ςτθν αποχζτευςθ μετά τθ χριςθ. Ρρόλθψθ 

ρφπανςθσ του εδάφουσ και των υδάτων. Αποτρζψτε τθν εξάπλωςθ ςε υπονόμουσ 

6.3 Μζκοδοι και υλικά για περιοριςμό και κακαριςμό 
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Ρεριορίςτε το χυμζνο υλικό. Απορροφιςτε το με υλικά όπωσ : μθ καφςιμα υλικά, 

άργιλοσ. (βλζπε ςθμείο 13). 

6.4 Παραπομπι ςε άλλα τμιματα 

 Για τθν  απόρριψθ βλζπε παράγραφο 13 

 

ΣΜΗΜΑ 7 : Χειριςμόσ και αποκικευςθ  

7.1 Προφυλάξεισ για αςφαλι χειριςμό 

Μθν το χρθςιμοποιιςετε πριν πάρετε όλεσ τισ προφυλάξεισ αςφαλείασ που 

περιγράφονται ςτο φφλλο δεδομζνων αςφαλείασ. Μθν τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε 

όταν χρθςιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεφγετε τθν επαφι με τα μάτια, το δζρμα. 

Χρθςιμοποιιςτε με κατάλλθλο χειριςμό. Ρλυκείτε αμζςωσ μετά τον χειριςμό. Για 

προφυλάξεισ βλ. 2.2 

7.2 υνκικεσ για τθν αςφαλι φφλαξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αςυμβίβαςτων 

Διατθρείται ςε δροςερό χϊρο.  Μθν κόβετε, τρυπάτε ι ακονίηετε τα άδεια δοχεία 

γιατί μπορεί να περιζχουν ατμοφσ. 

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 

 υςτατικά με ελεγχόμενεσ παραμζτρουσ ςτον χϊρο εργαςίασ 

 υςτατικό  Κατάλογοσ Σφποσ   Σιμι 

 2-βουτοξυαικανόλθ   ACGIH  TWA  20 ppm δείκτεσ βιολογικισ

 Βουτυλογλυκόλθ                  ζκκεςθσ ΒΕΛ 

 μονοβουτυλαικζρασ τθσ EU-IOELV TWA  98 mg/m3 20ppm ΔΕΜΑ 

 αικυλαινογλυκόλθσ  EU-IOELV STEL  246 mg/m3 50ppm ΔΕΜΑ 

      TWA  120 mg/m3 25ppm ΔΕΜΑ 

8.2 Ζλεγχοι ζκκεςθσ 

 Κατάλλθλοι μθχανικοί  ζλεγχοι 

Τα κατά τον χειριςμό χθμικϊν ουςιϊν ςυνιςτϊμενα μζτρα προςταςίασ πρζπει να 

λαμβάνονται  υπ’ όψθ. Ρλζνετε τα χζρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τζλοσ τθσ  

εργαςίασ. 

 Ατομικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ 

Προςταςία Ματιϊν/ Προςϊπου: Χρθςιµοποιιςτε προςτατευτικά γυαλιά ζναντι 

των χθµικϊν ουςιϊν. Τα γυαλιά αςφαλείασ κα πρζπει να ςυµµορφϊνονται µε το 

πρότυπο EN 166 ι άλλο αντίςτοιχο. Αν θ ζκκεςθ ςτον ατµό προκαλεί ςτα µάτια 

δυςφορία, χρθςιµοποιείςτε ζναν αναπνευςτιρα ολικισ κάλυψθσ προςϊπου. 
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Προςταςία ∆ζρµατοσ: Χρθςιµοποιείςτε προςτατευτικό ρουχιςµό αδιαπζραςτο ςε 

αυτό το υλικό. Θ εκλογι ςυγκεκριµζνων ειδϊν, όπωσ προςτατευτικό κάλυµµα 

προςϊπου, γάντια, µπότεσ, ποδιά ι ολόςωµθ φόρµα, κα εξαρτθκεί από το 

χειριςµό. 

 

Προςταςία χειρόσ: Χρθςιµοποιιςτε γάντια ανκεκτικά ςτισ χθµικζσ ουςίεσ 

ταξινοµθµζνα βάςει του προτφπου ΕΝ374. Ρροςτατευτικά γάντια ζναντι των 

χθµικϊν ουςιϊν και των µικροοργανιςµϊν. Ραραδείγµατα προτιµθτζων υλικϊν για 

γάντια είναι: Βουτυλικό καουτςοφκ. Στρϊµα αικυλικισ βινυλικισ αλκοόλθσ ('EVAL'). 

Ραραδείγµατα αποδεκτϊν υλικϊν για γάντια είναι: Φυςικό καουτςοφκ. Νεοπρζνιο. 

Καουτςοφκ νιτριλίου/ βουταδιενίου («νιτρίλιο» ι 

 «NBR»). PVC. Πταν λαµβάνει χϊρα παρατεταµζνθ ι ςυχνά επανειλθµµζνθ επαφι, 

ςυςτινεται θ χριςθ γαντιοφ µε κατθγορία προςταςίασ 5 ι υψθλότερθ (χρόνοσ 

ζκκεςθσ µεγαλφτεροσ από 240 λεπτά, ςφµφωνα µε το ΕΝ 374). Πταν αναµζνεται 

µόνο µια ςφντοµθ επαφι, ςυςτινεται θ χριςθ γαντιοφ µε κατθγορία προςταςίασ 3 

ι υψθλότερθ (χρόνοσ ζκκεςθσ µεγαλφτεροσ από 60 λεπτά, ςφµφωνα µε το ΕΝ 374). 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Ζνα ειδικό γάντι για µια ςυγκεκριµζνθ εφαρµογι και διάρκεια χριςθσ 

ςε ζνα χϊρο εργαςίασ κα πρζπει να επιλζγεται λαµβάνοντασ επίςθσ υπόψθ όλουσ 

τουσ παράγοντεσ που ςχετίηονται µε το χϊρο εργαςίασ. Αυτοί περιλαµβάνουν, αλλά 

δεν περιορίηονται ςε: ενδεχόµενο χειριςµό άλλων χθµικϊν ουςιϊν, φυςικζσ 

απαιτιςεισ (προςταςία ζναντι κοπισ/διάτρθςθσ, επιδεξιότθτα, κερµικι 

προςταςία), ενδεχόµενεσ αντιδράςεισ του οργανιςµοφ ςτα υλικά του γαντιοφ, 

κακϊσ επίςθσ και ςτισ οδθγίεσ/προδιαγραφζσ που παρζχει ο προµθκευτισ του 

γαντιοφ. 

 

Προςταςία Αναπνοισ: Θ αναπνευςτικι προςταςία είναι απαραίτθτθ όταν υπάρχει 

πικανότθτα υπζρβαςθσ του ορίου ζκκεςθσ ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ ι οδθγίεσ. 

Αν δεν υπάρχουν ςε ιςχφ απαιτιςεισ ι οδθγίεσ για το όριο ζκκεςθσ, φοράτε 

αναπνευςτικι προςταςία ςε περίπτωςθ που παρατθροφνται ανεπικφµθτεσ 

ενζργειεσ όπωσ ερεκιςµόσ του αναπνευςτικοφ ι δυςφορία ι όταν υποδεικνφεται 

από τθν τοπικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ κινδφνων. Για τισ περιςςότερεσ ςυνκικεσ, 

δεν απαιτείται προςταςία τθσ αναπνοισ. Ωςτόςο, αν αντιµετωπίςετε δυςφορία, 

χρθςιµοποιιςτε εγκεκριµζνθ αναπνευςτικι ςυςκευι κακαριςµοφ του αζρα. 

Χρθςιµοποιείτε τον ακόλουκο αναπνευςτιρα κακαριςµοφ αζρα µε ζγκριςθ CE: 

Κυλινδρικι κικθ οργανικϊν ατµϊν, τφπου Α (ςθµείοβραςµοφ >65°C) 

  

Κατάποςθ: Εφαρµόςτε τα κατάλλθλα µζτρα ατοµικισ υγιεινισ. Μθν καταναλϊνετε 

ι αποκθκεφετε τρόφιµα ςτο χϊρο εργαςίασ. Ρλφνετε τα χζρια ςασ πριν από το 

κάπνιςµα ι το φαγθτό. 

 

 Καταςκευαςτικοί/ Μθχανολογικοί τρόποι ελζγχου 

Εξαεριςµόσ: Χρθςιµοποιείτε τοπικό ςφςτθµα εξαεριςµοφ ι άλλα µθχανικά µζςα 

ελζγχου για να διατθρείτε τα ατµοςφαιρικά επίπεδα κάτω από το όριο ζκκεςθσ, 

ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ ι οδθγίεσ. Αν δεν υπάρχουν ιςχφουςεσ απαιτιςεισ ι 
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οδθγίεσ ςχετικά µε το όριο ζκκεςθσ, για τισ περιςςότερεσ εργαςίεσ κα πρζπει να 

επαρκεί ο γενικόσ αεριςµόσ. Ο τοπικόσ εξαεριςµόσ ίςωσ είναι απαραίτθτοσ για 

 οριςµζνεσ εργαςίεσ. 

 

ΣΜΗΜΑ 9 : Φυςικζσ και Χθμικζσ ιδιότθτεσ 

9.1 τοιχεία για βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ 

 α) Πψθ    Μορφι  : υγρό  

      Χρϊμα  :  ζγχρωμο 

 β)  Οςμι    ιπια 

 γ) Πριο οςμισ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 δ)  pH    6 

 ε)  Σθμείο τιξεωσ /ςθμείο  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  πιξεωσ 

 ςτ)  Αρχικό ςθμείο ηζςθσ και  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  περιοχι ηζςθσ 

 η)  Σθμείο ανάφλεξθσ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 θ) Ταχφτθτα εξάτμιςθσ  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 κ) Αναφλεξιμότθτα   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  (ςτερεό, αζριο) 

 ι) Ανϊτερα / κατϊτερα   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  όρια ευφλεκτότθτασ ι 

  εκρθκτικότθτασ 

 κ) Ρίεςθ ατμϊν    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 λ) Ρυκνότθτα ατμϊν   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 μ) Σχετικι πυκνότθτα   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 ξ) Συντελεςτισ κατανομισ  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 ο) Κερμοκραςία    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  ανάφλεξθσ 

π) Κερμοκραςία    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

αποςφνκεςθσ 

ρ) Λξϊδεσ    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

ς) Εκρθκτικζσ ιδιότθτεσ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
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τ) Οξειδωτικζσ ιδιότθτεσ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

9.2 Άλλεσ πλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια 

δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 

ΣΜΗΜΑ 10: τακερότθτα και δραςτικότθτα  

10.1 Δραςτικότθτα 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

10.2 Χθμικι ςτακερότθτα 

Στακερό υπό τισ προδιαγραφόμενεσ υποδείξεισ αποκικευςθσ. 

10.3 Πικανότθτα επικίνδυνων αντιδράςεων 
 Δεν κα προκφψει πολυμεριςμόσ 

10.4 υνκικεσ προσ αποφυγι 
Μθν αποςτάηετε ςε ςθμείο ξθρότθτασ. Το προϊόν μπορεί να οξειδωκεί ςε υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ. Δθμιουργία αερίου κατά τθν διάςπαςθ μπορεί να προκαλζςει πίεςθ 
ςε κλειςτά  ςυςτιματα. 

10.5 Μθ ςυμβατά υλικά 
Αποφφγετε τθν επαφι με ιςχυρά οξζα, ιςχυρζσ οξειδωτικζσ ουςίεσ. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνκεςθσ 
Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνκεςθσ εξαρτϊνται από τθ κερµοκραςία, τθν παροχι 
αζρα και τθν παρουςία άλλων υλικϊν. Τα προϊόντα διάςπαςθσ µπορεί να 
περιλαµβάνουν: Αλδεχδεσ. Κετόνεσ. Οργανικά οξζα 

 

ΣΜΗΜΑ 11: Σοξικολογικζσ πλθροφορίεσ  

11.1 Πλθροφορίεσ  για τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 

 Οξεία τοξικότθτα 
 Κατάποςθ 

Χαµθλι τοξικότθτα ςε περίπτωςθ κατάποςθσ. Θ κατάποςθ µικρϊν ποςοτιτων 
ςφµφωνα µε τισ κανονικζσ λειτουργίεσ χειριςµοφ είναι απίκανο να προκαλζςει 
βλάβθ. Θ κατάποςθ µεγαλφτερων ποςοτιτων από αυτζσ µπορεί να προκαλζςει 
βλάβθ. Στα ηϊα, αναφζρκθκαν επιπλοκζσ ςτα παρακάτω όργανα: ςτο αίµα 
(αιµόλυςθ) και δευτερεφουςεσ επιπλοκζσ ςτουσ νεφροφσ και το ιπαρ. Το κφτταρα 
του ανκρϊπινου κόκκινου αίµατοσ ζχουν αποδειχκεί ότι είναι ςθµαντικά λιγότερο 
ευαίςκθτα ςε αιµόλυςθ από αυτά των τρωκτικϊν ι των κουνελιϊν. Θ µαηικι 
κατάποςθ βουτοξυαιθανόλης (απόπειρα αυτοκτονίασ) µπορεί να προκαλζςει 
µεταβολικι οξείδωςθ και ακόλουκα δευτερεφοντα αποτελζςµατα όπωσ αιµόλυςθ 
και επιπτϊςεισ ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθµα και τα νεφρά. 

 LD50, αρουραίοσ 1.300 mg/kg 

 LD50, υδρόχοιροσ 1.400 mg/kg 
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 Κίνδυνοσ αναρρόφθςθσ 

Με βάςθ τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ, δεν αναµζνεται να αποτελζςει κίνδυνο 
αναρρόφθςθσ. 

 ∆ζρµα 

Ραρατεταµζνθ δερµατικι επαφι µε τα ηϊα τα οποία είναι λιγότερα ευαίςκθτα ςε 
αιµόλυςθ, όπωσ οι άνκρωποι, δεν κατζλθξε ςτθν απορρόφθςθ επιβλαβϊν 
ποςοτιτων. 

 LD50, υδρόχοιροσ > 2.000 mg/kg 

Το αιµοποιθτικό ςφςτθµα των ανκρϊπων και των ινδικϊν χοιριδίων είναι ανκεκτικό 
ςε επιπλοκζσ οι οποίεσ παρατθροφνται ςτα τρωκτικά και ςτα κουνζλια. Για το λόγο 
αυτό, τα δεδοµζνα από τα ινδικά χοιρίδια εξυπθρετοφν ωσ βάςθ για τθν 
ταξινόµθςθ ωσ προσ τθν οξεία τοξικότθτα, κακϊσ ςυνιςτοφν ζνα καλφτερο πρότυπο 
για να εκτιµθκεί θ οξεία τοξικότθτα ςτουσ ανκρϊπουσ. 

 Ειςπνοι 

Θ υπερβολικι ζκκεςθ µπορεί να προκαλζςει ερεκιςµό ςτθν ανωτζρα αναπνευςτικι 
οδό. Τα ςυµπτϊµατα και οι ενδείξεισ ςτουσ ανκρϊπουσ µπορεί να περιλαµβάνουν: 
Ρονοκζφαλοσ. Στα ηϊα, αναφζρκθκαν επιπλοκζσ ςτα παρακάτω όργανα: ςτο αίµα 
(αιµόλυςθ) και δευτερεφουςεσ επιπλοκζσ ςτουσ νεφροφσ και το ιπαρ. Το κφτταρα 
του ανκρϊπινου κόκκινου αίµατοσ ζχουν αποδειχκεί ότι είναι ςθµαντικά λιγότερο 
ευαίςκθτα ςε αιµόλυςθ από αυτά των τρωκτικϊν ι των κουνελιϊν. LC0, 1 h, Ατµόσ, 
υδρόχοιροσ > 3,1 mg/l Στθ ςυγκεκριµζνθ ςυγκζντρωςθ δεν ςθµειϊκθκαν κάνατοι. 
Mπορεί να προκαλζςει ςοβαρό ερεκιςµό ςτα µάτια. Μπορεί να προκαλζςει µζτρια 
βλάβθ του κερατοειδοφσ. Οι αλλοιϊςεισ µπορεί να αργιςουν να κεραπευτοφν. Οι 
ατµοί µπορεί να ερεκίςουν τα µάτια. 

∆ιάβρωςθ/ ερεκιςµόσ του δζρµατοσ 

Μια ςφντοµθ µόνο ζκκεςθ µπορεί να προκαλζςει ελαφρό ερεκιςµό του δζρµατοσ. 
Θ επανειλθµµζνθ ζκκεςθ µπορεί να προκαλζςει κάποιο ερεκιςµό του δζρµατοσ, 
ακόµθ και ζγκαυµα. Μπορεί να προκαλζςει πιο ςοβαρι αντίδραςθ αν περιοριςτεί 
ςτο δζρµα ι αν το δζρµα ζχει εκδορζσ (είναι γρατηουνιςµζνο ι κοµµζνο). 

Ευαιςκθτοποίθςθ 

∆ζρµα 

∆εν προκάλεςε αλλεργικζσ αντιδράςεισ ςτο δζρµα όταν ζγιναν πειράµατα ςε 
ανκρϊπουσ. ∆εν προκάλεςε αλλεργικζσ αντιδράςεισ ςτο δζρµα όταν ζγιναν 
πειράµατα ςε ινδικά χοιρίδια. 

Αναπνευςτικόσ 

∆εν ζχουν βρεκεί ςχετικά δεδοµζνα. 

Σοξικότθτα επαναλαµβανόµενων δόςεων 

Στα ηϊα, αναφζρκθκαν επιπλοκζσ ςτα παρακάτω όργανα: ςτο αίµα (αιµόλυςθ) και 
δευτερεφουςεσ επιπλοκζσ ςτουσ νεφροφσ και το ιπαρ. Το κφτταρα του ανκρϊπινου 
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κόκκινου αίµατοσ ζχουν αποδειχκεί ότι είναι ςθµαντικά λιγότερο ευαίςκθτα ςε 
αιµόλυςθ από αυτά των τρωκτικϊν ι των κουνελιϊν. 

Χρόνια Σοξικότθτα και Καρκινογζνεςθ 

Σε µακροχρόνιεσ µελζτεσ µε πειραµατόηωα όπου χρθςιµοποιικθκε βουτυλαικζρασ 
τθσ αικυλενογλυκόλθσ παρατθρικθκαν µικρζσ αλλά ςτατιςτικά ςθµαντικζσ 
αυξιςεισ των όγκων ςε ποντίκια, αλλά όχι ςε αρουραίουσ. Κεωρείται ότι οι 
επιπλοκζσ αυτζσ δεν αφοροφν τον άνκρωπο. Αν ο χειριςµόσ του υλικοφ εκτελείται 
ςφµφωνα µε τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ βιοµθχανικοφ χειριςµοφ, θ ζκκεςθ δεν κα 
πρζπει να ενζχει κίνδυνο καρκινογζνεςθσ για τον άνκρωπο. 

Αναπτυξιακι τοξικότθτα 

Υπιρξε τοξικό ςτο ζµβρυο πειραµατόηωων ςε δόςεισ τοξικζσ ςτθ µθτζρα. ∆εν 
προκάλεςε γενετικζσ παραµορφϊςεισ ςτα πειραµατόηωα._ 

Αναπαραγωγικι τοξικότθτα 

Σε µελζτεσ ςε πειραµατόηωα, επιδράςεισ ςτθν αναπαραγωγι ζχουν παρατθρθκεί 
µόνο ςε δόςεισ οι οποίεσ προκάλεςαν ςθµαντικι τοξικότθτα ςτο γονζα-ηϊο. 

Γενετικι τοξικολογία 

Οι µελζτεσ µεταλλαξογζνεςθσ ςε in vitro (δοκιµαςτικόσ ςωλινασ) ιταν 
επικρατζςτερα αρνθτικζσ. Οι γενετικζσ µελζτεσ τοξικότθτασ ςε ηϊα ιταν αρνθτικζσ. 

  

ΣΜΗΜΑ 12: Οικολογικζσ πλθροφορίεσ 

12.1 Σοξικότθτα 

Υλικό που δεν κατατάςςεται ςτα επικίνδυνα για τουσ υδρόβιουσ οργανιςµοφσ 

(ςτουσ πιο ευαίςκθτουσ οργανιςµοφσ τα επίπεδα LC50/EC50/IC50 είναι µεγαλφτερα 

από 100mg/l). 

 Οξεία και µακροχρόνια τοξικότθτα ςε ψάρια 

 LC50, Oncorhynchus mykiss (Λριδίηουςα πζςτροφα), ςτατικό τεςτ, 96 h: 1.474 mg/l 

 Οξεία τοξικότθτα ςε υδρόβια αςπόνδυλα 

EC50, Daphnia magna (Νερόψυλλοσ ο µζγασ), ςτατικό τεςτ, 48 h, ακινθτοποίθςθ: 

1.550 mg/l 

 Σοξικότθτα ςε υδρόβια φυτά 

EbC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πράςινα φφκια), ςτατικό τεςτ, αναςτολι 

αφξθςθσ τθσ βιοµάηασ, 72 h: 911 mg/l  

Σοξικότθτα ςε µικροοργανιςµοφσ 

IC50; Βακτιρια: > 1.000 mg/l  

Σιµι χρόνιασ τοξικότθτασ ςε ψάρια (ChV)  

Danio rerio (Ηεβρόψαρο), θµιςτατικό τεςτ, 21 d, NOEC:> 100 mg/l  

Σιµι οξείασ τοξικότθτασ ςε υδρόβια αςπόνδυλα 

Daphnia magna (Νερόψυλλοσ ο µζγασ), θµιςτατικό τεςτ, 21 d, Άλλα µζτρα, NOEC: 

100 mg/l 
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12.2 Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποικοδόμθςθσ 

Θ ουςία είναι εφκολα βιοαποικοδοµιςιµθ. Eπιτυχϊσ περνάει τθ δοκιµαςία OECD 

για εφκολθ βιοαποικοδόµθςθ. Θ ουςία είναι βαςικά βιοαποικοδοµιςιµθ. 

Επιτυγχάνει περιςςότερο από το 70% τθσ βιοαποικοδόµθςθσ ςτο πείραµα του 

OECD για κλθρονοµικι δυνατότθτα βιοαποικοδόµθςθσ. 

 ∆οκιµζσ βιοαποικοδόµθςθσ OECD: 

 Βιοαποικοδόµθςθ  Χρόνοσ ζκκεςθσ  Μζκοδοσ        ∆ιάςτθµα 10θµερϊν 

 90,4%   24d  Δοκιμι OECD 301B ΑΡΟΔΟΧΙ 

12.3 Δυνατότθτα βιοςυςϊρευςθσ 

Βιοςυςςϊρευςθ: Θ πικανότθτα βιοςυγκζντρωςθσ είναι περιοριςµζνθ (ςυντελεςτισ 

βιοςυγκζντρωςθσ BCF < 100 ι λογάρικµοσ Pow < 3). 

 υντελεςτισ κατανοµισ ςε n-οκτανόλθ/νερό (λογάρικµοσ Pow): 0,81 Μετρικθκε 

12.4 Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 

Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ: Θ πικανότθτα για κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ είναι υψθλι 

(Koc µεταξφ 50 και 150). 

υντελεςτισ κατανοµισ οργανικοφ άνκρακα εδάφουσ/ νεροφ (Koc): 67 

Εκτιµϊµενο. 

 τακερά του νόµου του Henry (H): 1,60E-06 atm*m3/mole Μετρικθκε 

12.5 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΣ και αΑαΒ 

Θ ουςία αυτι δεν κεωρείται εµµζνουςα, βιοςυςςωρεφςιµθ και τοξικι (PBT). Θ 

ουςία αυτι δεν κεωρείται ιδιαίτερα εµµζνουςα και ιδιαίτερα βιοςυςςωρεφςιµθ 

(vPvB). 

12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

Αυτι θ ουςία δεν περιλαµβάνεται ςτο παράρτθµα Λ του κανονιςµοφ (ΕΚ) 2037/2000 

για τισ ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ 

 

ΣΜΗΜΑ 13: τοιχεία ςχετικά με τθν απόρριψθ 

13.1 Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων 

Θ απόρριψθ του προϊόντοσ κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τουσ επίςθμουσ    

κανονιςμοφσ. 

  

ΣΜΗΜΑ 14: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεταφορά  

14.1 Αρικμόσ OHE 

 ADR/RID: -  ΙMDG:  -   IATA:  - 

14.2 Οικεία ονομαςία αποςτολισ ΟΗΕ 

 ADR/RID: Ακίνδυνα υλικά 

 IMDG:   Ακίνδυνα υλικά 
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 IATA:  Ακίνδυνα υλικά 

  

14.3 Tάξθ/τάξεισ κινδφνου κατά τθ μεταφορά 

 ADR/RID:  -  IMDG:  -   IATA:  - 

14.4 Ομάδα ςυςκευαςίασ 

 ADR/RID:  -   IMDG: -    IATA: - 

14.5 Περιβαλλοντικοί  κίνδυνοι 

 ADR/RID:  όχι   IMDG:Marine pollutant:no  IATA:  no 

14.6 Ειδικζσ προφυλάξεισ για τον χριςτθ 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 

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 

15.1.2 Εκνικοί κανονιςμοί. 

Θ επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ  που περιζχονται ςτο ςυγκεκριμζνο παραςκεφαςμα 

ςυμμορφϊνονται με τα κριτιρια βιοδιαςπαςιμότθτασ όπωσ κακορίηονται ςτον 

κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.648 / 2004 ςχετικά με τα απορρυπαντικά. Τα δεδομζνα που 

υποςτθρίηουν τθ διλωςθ αυτι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν, των 

κρατϊν μελϊν και κα πρζπει να γίνει κατόπιν άμεςου αιτιματόσ τουσ ι κατόπιν 

αιτιματοσ του καταςκευαςτι του απορρυπαντικοφ. 

15.2 Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ 

 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 

ΣΜΗΜΑ 16: Άλλεσ  πλθροφορίεσ  

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

 Eye Irrit. Ερεκιςμόσ των οφκαλμϊν. 
 H302 + Θ312  Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ, ςε επαφι με το δζρμα ι ςε 
   περίπτωςθ ειςπνοισ 
 H302 + H332  Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ ι ςε περίπτωςθ ειςπνοισ. 
 Θ319  Σοβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ των ματιϊν. 
 Θ315  Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του δζρματοσ 
  
 Πλιρεσ κείμενο των φράςεων R που αναφζρονται ςτισ ενότθτεσ  2 και 3 

 Xn  Επιβλαβζσ 
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 Xi                Ερεκιςτικό 
 R20/21/22 Επιβλαβζσ όταν ειςπνζεται, ςε επαφι με το δζρμα και ςε  
   περίπτωςθ   καταπόςεωσ.  
 R36  Ερεκίηει τα μάτια  
 R38  Ερεκίηει το δζρμα 
  
 Περαιτζρω πλθροφορίεσ  

Οι παραπάνω  πλθροφορίεσ κεωροφνται ότι είναι ςωςτζσ αλλά δεν περιλαμβάνουν 
το ςφνολο 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 ΡΟΛΥΧΘΜΛΚΘ Λ.Γ. 
ΛΑΜΡΛΝΟΣ & ΣΛΑ ΛΚΕ δεν φζρει ευκφνθ  για τυχόν ηθμιζσ που προκφπτουν από το 
χειριςμό ι από επαφι με  το  παραπάνω προϊόν.  


