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

Ονομαςία προϊόντοσ : QUART 
Αρικμόσ REACH  : 
Αρικμόσ Ρρ. Ε.Ο.Φ. : 54630/7.7.2016  

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

ΔΑ 10 ΒΙ.ΡΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 57022 

Τθλ   : +302107793777 
Fax   : +302310796188 
E-mail   : info@multichemical.gr 
 

1.3 Προςδιοριηόμενεσ χριςεισ τθσ ουςίασ ι του μίγματοσ 
 Χριςεισ   :  Απολυμαντικό απορρυπαντικό 

 
 

ΣΜΘΜΑ 2: Προςδιοριςμόσ επικινδυνότθτασ 

2.1 Σαξινόμθςθ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ. 

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

Ρροκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ (Κατθγορία 1B), Η315 
Ρροκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ (Κατθγορία 1B), Η318 
Οξεία τοξικότθτα για το υδάτινο περιβάλλον. (Κατθγορία 1) Η400 

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

Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τθν οδθγία  ΕΚ 67/548/EΟΚ ι 1999/45/EΚ 

N Επικίνδυνο για το περιβάλλον  R50,R31 

2.2 τοιχεία επιςιμανςθσ 

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

Εικονόγραμμα       

 

Επικίνδυνα ςυςτατικά πρζπει να αναφζρονται ςτισ ετικζτεσ: Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-14 (even-numbered)- alkyldimethyl, chlorides 
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Ρροειδοποιθτικι λζξθ   Ρροςοχι  

 

Διλωςθ Κινδφνων 
H315     Ρροκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. 
H400    Ρολφ τοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ 
 
Ρρολθπτικζσ Δθλϊςεισ 

273    Να αποφεφγεται θ ελευκζρωςθ ςτο περιβάλλον 

280 Να φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά 

ενδφματα. 

P302+P352  ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΕΡAΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΜA: Ρλφνετε µε 

άφκονο νερό και ςαποφνι. 

332+ 313  Εάν παρατθρθκεί ερεκιςμόσ του δζρματοσ: 

Συμβουλευκείτε/επιςκεφκείτε γιατρό. 

362 Βγάλτε τα μολυςμζνα ροφχα και πλφνετζ τα πριν τα 

ξαναχρθςιμοποιιςετε. 

391 Μαηζψτε τθν ουςία ι το προϊόν που χφκθκε. 

P501  Διάκεςθ του περιεχοµζνου/περιζκτθ ςφµφωνα µε 

τουσ τοπικοφσ/ εκνικοφσ/διεκνείσ κανονιςµοφσ. 

 

Συμπλθρωματικζσ πλθροφ.    

 Κινδφνου   Δεν υπάρχουν 

 φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 67/548/ECC όπωσ τροποποιικθκε. 

 Σφμβολα κινδφνου  C Διαβρωτικό , Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

      

 Φράςεισ R 

 R22    Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ καταπόςεωσ 

 R50    Ρολφ τοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ 

 Φράςεισ S 

 S28    Σε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα ξεπλφνετε  
     αμζςωσ με άφκονο νερό και  ςαποφνι  

 S45    Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αν αιςκανκείτε  
     αδιακεςία, ηθτιςτε αμζςωσ ιατρικι ςυμβουλι  
     (δείξτε τθν ετικζτα όπου είναι δυνατόν). 

 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι   Κανζνασ 

ΣΜΘΜΑ 3: φνκεςθ/πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά 
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3.1 Ουςίεσ 

Χθμικόσ τφποσ  :  

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

υςτατικό Σαξινόμθςθ  υγκζντρωςθ 

ΣΕΣΑΡΣΟΣΑΓΘ ΕΝΩΕΙ ΣΟΤ ΑΜΜΩΝΙΟΤ C12-14, ΑΛΚΤΛ-ΔΙΜΕΘΤΛ ΒΕΝΗΟΛΟΧΛΩΡΙΔΙΑ 

     CAS-Aρικ.    85409-22-9 
     ΕΚ-Αρικ.     939-350-2 

SkinCorr.1 – H314;Aquatic 
acute 1 - H400, Acute Tox.4 - 
H302; Aquatic Chronic 1 - 
H410 

1-5% 

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

υςτατικό Σαξινόμθςθ  υγκζντρωςθ 

ΣΕΣΑΡΣΟΣΑΓΘ ΕΝΩΕΙ ΣΟΤ ΑΜΜΩΝΙΟΤ C12-14, ΑΛΚΤΛ-ΔΙΜΕΘΤΛ ΒΕΝΗΟΛΟΧΛΩΡΙΔΙΑ 

CAS-Aρικ.              85409-22-9 
ΕΚ-Αρικ.  939-350-2      

C,N,Xn 1-5% 

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

τμιμα αυτό,  βλζπε  τμιμα 16 

ΣΜΘΜΑ 4 : Μζτρα πρϊτων βοθκειϊν       

4.1 Περιγραφι των μζτρων πρϊτων βοθκειϊν  

Γενικζσ υποδείξεισ 

Συμβουλευτείτε ζνα γιατρό. Δείξτε ςτον κεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο 

αςφαλείασ. 

ε περίπτωςθ ειςπνοισ 

Aπαραίτθτοσ κακαρόσ αζρασ και για βεβαιότθτα ςυµβουλευτείτε γιατρό. 

ε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα 

Ξεπλυκείτε αµζςωσ µε νερό. 

Σε περίπτωςθ ςυνεχιηόµενου ερεκιςµοφ επιςκευκείτε γιατρό. 

ε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια 

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

ε περίπτωςθ κατάποςθσ  

Συμβουλευτείτε αμζςωσ 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 οιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άμεςθσ  ιατρικισ  φροντίδασ και ειδικισ 

κεραπείασ 

Δεν υπάρχουν  ςτοιχεία . 

 

ΣΜΘΜΑ 5 : Mζτρα για τθν καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ 
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5.1 Πυροςβεςτικά μζςα 

Κατάλλθλα πυροςβεςτικά μζςα 

νερό µε πλιρθ εκτίναξθ 

 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι  που προκφπτουν από τθν ουςία ι το μείγμα 

Σε περίπτωςθ υπερκερµάνςεωσ ι πυρκαϊάσ µπορεί να αναπτυχκοφν τοξικά αζρια. 

Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευκερωκοφν: υδροχλϊριο (HCl), οξείδια αηϊτου 

(NOx), υδροκυάνιο (HCN) 

5.3 υςτάςεισ για τουσ  πυροςβζςτεσ 

Ειδικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςµόσ: ∆εν απαιτοφνται ιδιαίτερα µζτρα. 

 

5.4 Περαιτζρω πλθροφορίεσ 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 

ΣΜΘΜΑ 6 : Mζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τυχαίασ  ζκλυςθσ  

6.1 Προςωπικζσ προφυλάξεισ , προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

Χρθςιµοποιείςτε προςτατευτικό εξοπλιςµό. Aποµακρφνετε τα απροςτάτευτα 

πρόςωπα. Σε περίπτωςθ επενζργειασ ατµϊν/ςκόνθσ/εκνεφϊµατοσ 

χρθςιµοποιείςτε αναπνευςτικι ςυςκευι. Να αποφεφγετε τθν επαφι µε τα µάτια 

και δζρµα. 

 

6.2 Περιβαλλοντικζσ προφυλάξεισ 

Εμποδίςτε τθν περαιτζρω διαρροι και διαςκορπιςμό, αν αυτό είναι δυνατό χωρίσ 

κίνδυνο. Απαγορεφεται θ διοχζτευςθ ςε δίκτυο υπονόμων. Η αποβολι ςτο 

περιβάλλον πρζπει να αποφεφγεται. 

 

6.3 Μζκοδοι και υλικά για περιοριςμό και κακαριςμό   

Συλλζγεται µε ςυνδετικά υλικά υγρϊν. (άµµο, εναποκζςεισ πυρολίκου, ςυνδετικά 

οξζων, ςυνδετικά γενικϊσ, πριονόςκονθ). Εναποκζςτε µολυςµζνα υλικά ωσ 

επικίνδυνα απόβλθτα κατά το ςθµείο 13. Να φροντίηετε για επαρκι αεριςµό. 

 

6.4 Παραπομπι ςε άλλα τμιματα 

 Για τθν  απόρριψθ βλζπε παράγραφο 13 

 

ΣΜΘΜΑ 7 : Χειριςμόσ και αποκικευςθ  

7.1 Προφυλάξεισ για αςφαλι χειριςμό 

Αποφεφγετε ειςπνοι των ατμϊν ι τθσ ομίχλθσ. Για προφυλάξεισ βλ. 2.2 

7.2 υνκικεσ για τθν αςφαλι φφλαξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αςυμβίβαςτων 
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Aπαγορεφεται αυςτθρά θ διείςδυςθ ςτο ζδαφοσ. Χρθςιµοποιείςτε µόνο δοχεία, τα 

οποία ζχουν ειδικι άδεια για το υλικό/ προϊόν αυτό. ∆ιατθρείται χωριςτά από 

τρόφιµα. Να διατθρείται ςε καλά κλειςµζνο δοχείο. 

7.3 Ειδικι τελικι χριςθ ι χριςεισ 

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

οριςτεί άλλεσ  ειδικζσ χριςεισ. 

 

ΣΜΘΜΑ 8 : Ζλεγχοσ τθσ ζκκεςθσ /ατομικι προςταςία  

8.1 Παράμετροι ελζγχου 

 υςτατικά με ελεγχόμενεσ παραμζτρουσ ςτον χϊρο εργαςίασ 

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 των ματιϊν  / του προςϊπου 

Ρροςτατευτικά γυαλιά που ςφραγίηουν τζλεια. Ρροςτατευτικι αςπίδα για 

το πρόςωπο (τουλάχιςτον 8 ίντςεσ). Χρθςιμοποιείτε εξοπλιςμό για τθν 

προςταςία των ματιϊν δοκιμαςμζνο και εγκεκριμζνο ςφμφωνα με τα 

κατάλλθλα πρότυπα των κυβερνιςεων, όπωσ NIOSH (ΗΡΑ) ι ΕΝ166 (ΕΕ). 

  Προςταςία του δζρματοσ 

Χειριςτείτε με γάντια. Τα γάντια πρζπει να εξετάηονται πριν τθ χριςθ.   

Χρθςιμοποιιςτε ςωςτι τεχνικι αφαίρεςθσ του γαντιοφ (χωρίσ να αγγίηετε 

τθν εξωτερικι επιφάνεια του γαντιοφ) ϊςτε να αποφεφγεται θ επαφι του 

δζρματοσ με το προϊόν αυτό. Απορρίψτε τα γάντια  που ζχουν μολυνκεί 

μετά τθ χριςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα  νομοκεςία και τθν ορκι 

εργαςτθριακι πρακτικι. Ρλφνετε και ςτεγνϊςτε τα χζρια. 

  Ρλιρθσ επαφι 

  Υλικό : PVA 

Η ςφςταςθ αυτι είναι μόνο ςυμβουλευτικι και πρζπει να αξιολογείται από 

Υγιειονολόγο Βιομθχανιϊν και τον υπεφκυνο αςφαλείασ οι οποίοι κα 

πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τθ ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ που αφορά 

ςτθν αναμενόμενθ χριςθ από τουσ πελάτεσ μασ. Δεν κα πρζπει να 

ερμθνευκεί ότι παρζχεται ζγκριςθ για κάκε περίπτωςθ χριςθσ. 

  Προςταςία ϊματοσ 

Ρλιρθσ ενδυμαςία προςταςίασ από τα χθμικά. Το είδοσ του 

προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει να επιλζγεται ςφμφωνα με τθ 
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ςυγκζντρωςθ και ποςότθτα τθσ επικίνδυνθσ ουςίασ ςτον τόπο τθσ 

εργαςίασ. 

  Προςταςία των αναπνευςτικϊν οδϊν 

Πταν θ εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ δείχνει ότι ενδείκνυται θ χριςθ 

αναπνευςτιρων, χρθςιμοποιιςτε ολοπρόςωπο αναπνευςτιρα με 

πολυχρθςτικό ςυνδιαςμό (US) ι ανταλλακτικά φίλτρα αναπνευςτιρα τφπου 

ΑΒΕΚ (ΕΝ 14387) ωσ εναλλακτικό των μθχανολογικϊν ςτοιχείων ελζγχου. 

Στθν περίπτωςθ που ο αναπνευςτιρασ αποτελεί τθ μόνθ προςταςία, 

χρθςιμοποιιςτε ολοπρόςωπο αναπνευςτιρα με ανεξάρτθτθ παροχι αζρα. 

Χρθςιμοποιείτε αναπνευςτιρεσ και ςυςτατικά δοκιμαςμζνα και 

εγκεκριμζνα από κρατικά πρότυπα όπωσ NIOSH (US)  ι CEN (EU). 

  Ζλεγχοσ τθσ περιβαλλοντικισ ζκκεςθσ 

Εμποδίςτε τθν περαιτζρω διαρροι και διαςκορπιςμό, αν αυτό είναι δυνατό 

δίχωσ κίνδυνο. Απαγορεφεται θ διοχζτευςθ ςε δίκτυο υπονόμων. Η 

αποβολι ςτο περιβάλλον πρζπει να αποφεφγεται. 

 

 

ΣΜΘΜΑ 9: Φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ 

9.1 τοιχεία για βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ 

 α) Πψθ    Μορφι : υγρό 

 β)  Οςμι    χαρακτθριςτικι 

 γ) Πριο οςμισ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 δ)  pH    6,5 

 ε)  Σθμείο τιξεωσ /ςθμείο  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  πιξεωσ 

 ςτ)  Αρχικό ςθμείο ηζςθσ και > 100 οC 

  περιοχι ηζςθσ 

 η)  Σθμείο ανάφλεξθσ   > 100 οC 

 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 
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 λ)  Ρυκνότθτα ατμϊν   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 μ)  Σχετικι πυκνότθτα   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 ξ)  Συντελεςτισ κατανομισ  δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 ο)  Θερμοκραςία    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  ανάφλεξθσ 

π)  Θερμοκραςία    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

αποςφνκεςθσ 

ρ)  Ιξϊδεσ    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

ς)  Εκρθκτικζσ ιδιότθτεσ   δεν υφίςταται κίνδυνοσ εκριξεωσ 

τ)  Οξειδωτικζσ ιδιότθτεσ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 

9.2 Άλλεσ πλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια 

δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 

ΣΜΘΜΑ 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 
 Αντιδρά με οξζα, αλκαλικζσ και οξειδωτικζσ ουςίεσ. 

10.4 υνκικεσ προσ αποφυγι 
 Δεν πρζπει να υπερκερμανκεί 

10.5 Μθ ςυμβατά υλικά 
Οξζα, αλκαλικζσ και οξειδωτικζσ ουςίεσ. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνκεςθσ 
 Επιπλζον προϊόντα διάςπαςθσ –δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
 Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ :δείτε το κεφάλαιο 5 
 

ΣΜΘΜΑ 11: Σοξικολογικζσ πλθροφορίεσ  

11.1 Πλθροφορίεσ  για τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 

 Οξεία τοξικότθτα 
 Τεταρτοταγισ ενϊςεισ του αμμωνίου C12-14 αλκφλ-διμεκφλ-χλωρίδια 
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 DL50: 397,5 mg/Kg (ποντίκι) 

 DL50: 3412 mg/Kg (λαγόσ) 

 Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του δζρματοσ 
 Ρροκαλεί εγκαφματα 

 οβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ των ματιϊν 
 Καυςτικό για τα μάτια 

 Aναπνευςτικι ευαιςκθτοποίθςθ ι ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ 
 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Μεταλλαξιγζννεςθ γεννθτικϊν κυττάρων 
 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Καρκινογζνεςθ 
 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Σοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι 
 Επιπτϊςεισ ΚΜΤ (καρκινογζνεςθ, μεταλλαξιογζνεςθ και τοξικότθτα για τθν 
 αναπαραγωγι). 

 Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα-ςτόχουσ – μία εφάπαξ ζκκεςθ 
 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα-ςτόχουσ – επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ 
 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Σοξικότθτα αναρρόφθςθσ 
 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Επιπλζον πλθροφορίεσ 
 RTECS: δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

Το υλικό είναι εξαιρετικά καταςτροφικό για τουσ ιςτοφσ των βλεννογόνων υμζνων 

και τθν ανϊτερθ αναπνευςτικι οδό μάτια και δζρμα. 

 

ΣΜΘΜΑ 12: Οικολογικζσ πλθροφορίεσ 

12.1 Σοξικότθτα 

 Τεταρτοταγισ ενϊςεισ του αμμωνίου C12-14 αλκυλ-διμεκφλ-βενηολοχλωρίδια 

 CL50: 0,515 mg/l (ψάρια) 

 CE50: 0,016 mg/l (daphnia) 

 Cl50: 0,03 mg/l (άλγθ) 

 NOEC: 0,009 mg/l (άλγθ) 

12.2 Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποικοδόμθςθσ 

 Το προϊόν διαλφεται εφκολα βιολογικϊσ 

12.3 Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 

 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
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12.4 Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 

 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

12.5 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΣ και αΑαΒ 

PBT/vPvB δεν είναι διακζςιμθ θ αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ διότι δεν είναι 

απαραίτθτθ / δε διεξιχκθ. 

12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

 Βλαβερό για υδάτινουσ οργανιςμοφσ 

 

ΣΜΘΜΑ 13: τοιχεία ςχετικά με τθν απόρριψθ 

13.1 Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων 

 Προϊόν 

Μθν αφινεται να εκρεφςει ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ και το περιβάλλον. 

Υπολείμματα και μθ ανακυκλϊςιμα διαλφματα παραδίδονται ςε αναγνωριςμζνθ 

εταιρεία επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

 Μθ κακαριςμζνεσ ςυςκευαςίεσ (πακζτα) 

 Απορρίπτεται ςφμφωνα με τισ τοπικζσ διατάξεισ. 

 

 

ΣΜΘΜΑ 14: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεταφορά  

14.1 Αρικμόσ OHE 

 ADR/RID: -  ΙMDG:  -   IATA:  - 

14.2 Οικεία ονομαςία αποςτολισ ΟΘΕ 

 ADR/RID: Ακίνδυνα υλικά 

 IMDG:   Ακίνδυνα υλικά 

 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 

 Marine pollutant: yes 

14.6 Ειδικζσ προφυλάξεισ για τον χριςτθ 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

ΣΜΘΜΑ 15: τοιχεία ςχετικά με τθν νομοκεςία 

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

 αρικμ. 1272/2008. 

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

για τθν ουςία ι το μείγμα. 
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 Τα ταςιενεργά που περιζχονται ςτο ςυγκεκριμζνο παραςκεφαςμα 

 ςυμμορφϊνονται με τα κριτιρια βιοδιαςπαςιμότθτασ τα οποία ορίηονται ςτον 

 Κανονιςμό (ΕΚ) Νο.648/2004 για απορρυπαντικά. 

15.2 Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ 

 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

ΣΜΘΜΑ 16: Άλλεσ  πλθροφορίεσ  

 

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

 H315   Ρροκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. 
 Η400  Ρολφ τοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ 
 Aquatic acute  Οξεία τοξικότθτα για το υδάτινο περιβάλλον 
 EUH031 Σε επαφι με οξζα ελευκερϊνονται επικίνδυνα αζρια 
 Skin Corr. Διάβρωςθ του δζρματοσ 

 

 Πλιρεσ κείμενο των φράςεων R που αναφζρονται ςτισ ενότθτεσ  2 και 3 

 Ν   Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
 R31  Σε επαφι με οξζα ελευκερϊνονται επικίνδυνα αζρι             
 R34  Ρροκαλεί ςοβαρά εγκαφματα 
 R50  Ρολφ τοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ 
   
 
 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. Η εταιρεία ΡΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι.Γ. 
ΛΑΜΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ δεν φζρει ευκφνθ  για τυχόν ηθμιζσ που προκφπτουν από το 
χειριςμό ι από επαφι με  το  παραπάνω προϊόν.  

 


