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

Ονομαςία προϊόντοσ : WC - POL 
Αρικμόσ REACH  : 
Αρικμόσ CAS  :  

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   : www.multichemical.gr 
 

1.3 Προςδιοριηόμενεσ χριςεισ τθσ ουςίασ ι του μίγματοσ 
 Χριςεισ   :  Αφαλατικό αρωματικό υγρό 

 
 

ΣΜΗΜΑ 2: Προςδιοριςμόσ επικινδυνότθτασ 

2.1 Σαξινόμθςθ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ. 

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

Διάβρωςθ του δζρματοσ (Κατθγορία 1Α), Η314 
Διάβρωςθ των μετάλλων, Η319 
Ερεκιςτικό για τα μάτια, Η314 
Για το πλιρεσ κείμενο των Η-Φράςεων που αναφζρονται ςε αυτι τθν ενότθτα, 
βλζπε Ενότθτα 16. 

 

Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τθ οδθγία ΕΚ 67/548/ΕΟΚ ι 1999/45/ΕΚ 
Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ. Ερεκίηει το αναπνευςτικό ςφςτθμα και το 
δζρμα. Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλμικϊν βλαβϊν. 

C Διαβρωτικό  R35 

Xn Επιβλαβζσ  R22 

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

 

2.2 τοιχεία επιςιμανςθσ 

http://www.multichemical.gr/
http://www.multichemical.gr/
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ιμανςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (EC) αρικ 1272/2008 

Εικονόγραμμα  

 

Ρροειδοποιθτικι λζξθ   Κίνδυνοσ  

Διλωςθ Κινδφνων 
H302    Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ 
Η314    Ρροκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαφματα και  

     οφκαλμικζσ βλάβεσ. 
H319    Μπορεί να διαβρϊςει μζταλλα 
280 Να φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά 

ενδφματα. 

301 + 330 + 331  ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΚΑΤΑΡΟΣΗΣ: Ξεπλφνετε το ςτόμα. 

ΜΗΝ προκαλζςετε εμετό. 

303 + 361 + 353  ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΕΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ (ι με τα 

μαλλιά): Αφαιρζςτε αμζςωσ όλα τα μολυςμζνα 

ενδφματα. Ξεπλφνετε το δζρμα με νερό/ςτο ντουσ. 

 

405 Φυλάςςεται κλειδωμζνο. 

Συμπλθρωματικζσ Δθλϊςεισ  C Διαβρωτικό  

 Κινδφνου   Xi Ερεκιςτικό 

     Xn Επιβλαβζσ 

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

 Φράςεισ R 

 R35    Ρροκαλεί ςοβαρά εγκαφματα 

 R22    Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ 

 Φράςεισ S 

 S26    Σε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια ξεπλφνετε  
     αμζςωσ με άφκονο νερό και ηθτιςτε ιατρικι  
     ςυμβουλι. 

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

2.3 Άλλοι κίνδυνοι   Κανζνασ 

 

ΣΜΗΜΑ 3: φνκεςθ/πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά 

3.1 Ουςίεσ 

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

υςτατικό Σαξινόμθςθ  υγκζντρωςθ 

ΦΩΦΟΡΙΚΟ ΟΞΤ 

     CAS-Aρικ.  7664-38-2 
     ΕΚ-Αρικ.  231-633-2 
      

Met. Corr. 1; Skin Corr. 1B; 
H290, H314 

15-30% 

ΑΛΚΟΟΛΕ C10 ΑΙΘΟΞΤΛΙΩΜΕΝΕ + 8ΕΟ   

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

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

1 - 5% 

 

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

υςτατικό Σαξινόμθςθ  υγκζντρωςθ 

ΦΩΦΟΡΙΚΟ ΟΞΤ 

     CAS-Aρικ.  7664-38-2 
     ΕΚ-Αρικ.  231-633-2 
      

C, R 34 15-30% 

ΑΛΚΟΟΛΕ C10 ΑΙΘΟΞΤΛΙΩΜΕΝΕ + 8ΕΟ   

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

Xi, R36 -Xn,R22  1 - 5% 

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. 

ε περίπτωςθ ειςπνοισ 

Σε περίπτωςθ ειςπνοισ μεταφζρετε το πακόν άτομο ςτον κακαρό αζρα .Σε 

περίπτωςθ ανακοπισ  τθσ  αναπνοισ εφαρμόςτε τεχνθτι αναπνοι. Συμβουλευτείτε 

ζναν γιατρό. 

ε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα 

Βγάλτε αμζςωσ τα μολυςμζνα ροφχα και παποφτςια. Ρλφνετε με ςαποφνι και πολφ 

νερό. Συμβουλευτείτε ζνα γιατρό. 
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ε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια 

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

ε περίπτωςθ κατάποςθσ  

Μθν προκαλείτε εμετό. 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 οιαςδιποτε 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 ψζκαςμα νεροφ, αφρό ςτακερό με αλκοόλθ, ξθρό μζςο 

κατάςβεςθσ  ι διοξείδιο του άνκρακοσ 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι  που προκφπτουν από τθν ουςία ι το μείγμα 

Οξείδια του φωςφόρου.  

5.3 υςτάςεισ για τουσ  πυροςβζςτεσ 

Κατά τθν κατάςβεςθ πυρκαγιάσ φοράτε αυτοδφναμθ αναπνευςτικι ςυςκευι , όταν 

είναι απαραίτθτο. 

5.4 Περαιτζρω πλθροφορίεσ 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία. 

 

ΣΜΗΜΑ 6 : Mζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τυχαίασ  ζκλυςθσ  

6.1 Προςωπικζσ προφυλάξεισ , προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

Χρθςιμοποιιςτε προςωπικι ενδυμαςία προςταςίασ. Μθν αναπνζετε ατμοφσ / 

νζφοσ / αζριο. Λάβετε μζτρα επαρκοφσ εξαεριςμοφ. Μεταφζρετε το προςωπικό ςε 

ςίγουρο χϊρο. Για προςωπικι ενδυμαςία προςταςίασ βλζπε παράγραφο 8. 

6.2 Περιβαλλοντικζσ προφυλάξεισ 

Απαγορεφεται θ διοχζτευςθ ςε δίκτυο υπονόμων.  

6.3 Μζκοδοι και υλικά για περιοριςμό και κακαριςμό 

Συγκεντρϊςτε με αδρανζσ μζςο απορρόφθςθσ και διακζςτε προσ απόρριψθ ωσ 

επικίνδυνο απόβλθτο. Ραραδίνεται προσ διάκεςθ ςε κατάλλθλα κλειςτά δοχεία.  

6.4 Παραπομπι ςε άλλα τμιματα 
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 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. Για προφυλάξεισ βλ. 2.2 

7.2 υνκικεσ για τθν αςφαλι φφλαξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αςυμβίβαςτων 

Διατθρείται ςε δροςερό χϊρο. Το δοχείο διατθρείται ερμθτικά κλειςτό, ςε τόπο 

ξθρό, με καλό εξαεριςμό. Τα ανοικτά δοχεία πρζπει να κλείνονται προςεκτικά και 

να αποκθκεφονται όρκια, για να αποφευχκεί οποιαδιποτε διαρροι.  

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 CAS-Αρικ. Σιμι  Παράμετροι  
ελζγχου 

Βάςθ  

ΦΩΦΟΡΙΚΟ ΟΞΤ 7664-38-2 TWA 1 mg/m3 Ενδεικτικι 
επαγγελματικι  
οριακι τιμι ζκκεςθσ 
για τθν Ευρϊπθ. 

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 
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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 : Καουτςοφκ νιτρίλιο 

 Ελάχιςτο πάχοσ ςτρϊςθσ: 0.11 mm 

 Χρόνοσ διαπζραςθσ: 480 Λεπτά 

Σε περίπτωςθ χριςθσ ςε διάλυμα ι μίξθσ με άλλεσ  ουςίεσ και ςε ςυνκικεσ που 

αποκλίνουν από αυτζσ του ΕΝ 374, πρζπει να απευκυνκείτε ςτον προμθκευτι 

γαντιϊν που είναι εγκεκριμζνα από τθν ΕΚ.Η ςφςταςθ αυτι είναι μόνο 

ςυμβουλευτικι και πρζπει να αξιολογείται από Υγιειονολόγο Βιομθχανιϊν και τον 

υπεφκυνο αςφαλείασ οι οποίοι κα πρζπει να είναι εξοικιωμζνοι 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 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 

 Απαγορεφεται θ διοχζτευςθ ςε δίκτυο υπονόμων. 

 

 

ΣΜΗΜΑ 9: Φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ 

9.1 τοιχεία για βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ 

 α) Πψθ    Μορφι : υγρό 

      Χρϊμα  :  ζγχρωμο 

 β)  Οςμι    ευχάριςτθ 

 γ) Πριο οςμισ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 δ)  pH    3 



ΡΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ   Σελ 7 
 

 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)  Θερμοκραςία    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

  ανάφλεξθσ 

π)  Θερμοκραςία    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

αποςφνκεςθσ 

ρ)  Ιξϊδεσ    δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

ς)  Εκρθκτικζσ ιδιότθτεσ   δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

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 
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Στακερό υπό τισ προδιαγραφόμενεσ υποδείξεισ αποκικευςθσ.  

10.3 Πικανότθτα επικίνδυνων αντιδράςεων 
 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

10.4 υνκικεσ προσ αποφυγι 
 Μπορεί να αποχρωματιςτεί από ζκκεςθ ςτον αζρα και το φωσ. 

10.5 Μθ ςυμβατά υλικά 
Ιςχυρζσ βάςεισ, μζταλλα ςε μορφι ςκόνθσ. 

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

ΣΜΗΜΑ 11: Σοξικολογικζσ πλθροφορίεσ  

11.1 Πλθροφορίεσ  για τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 

 Οξεία τοξικότθτα 
 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του δζρματοσ 
 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 οβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ των ματιϊν 
 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Aναπνευςτικι ευαιςκθτοποίθςθ ι ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ 
 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Μεταλλαξιγζννεςθ γεννθτικϊν κυττάρων 
 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 Καρκινογζνεςθ 
 IARC: 3-Ομάδα 3: Mθ ταξινομιςιμο ωσ προσ τθν καρκινογζνεςθ ςτον άνκρωπο 
 (Hydrogen Peroxide) 

 Σοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι 
 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 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 

Αίςκθμα καφςου, βιχασ, αςκματικι αναπνοι, λαρυγγίτιδα, δφςπνοια, ςπαςμόσ, 

φλεγμονι & οίδθμα του λάρυγγα, ςπαςμοφσ και οίδθμα του βρόγχου, πνευμονία, 
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πνευμονικό οίδθμα. Το υλικό είναι εξαιρετικά καταςτροφικό για τουσ ιςτοφσ των 

βλεννογόνων υμζνων και τθν ανϊτερθ αναπνευςτικι οδό μάτια και δζρμα. 

 

ΣΜΗΜΑ 12: Οικολογικζσ πλθροφορίεσ 

Δεν υπάρχουν γνωςτζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων 

επεξεργαςίασ νεροφ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ χριςθσ, όπωσ ςυνιςτάται να χρθςιμοποιείται. 

Το προϊόν δεν κεωρείται επιβλαβζσ για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ, οφτε μπορεί να 

προκαλζςει μακροχρόνιεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο υδάτινο περιβάλλον. 

12.1 Σοξικότθτα 

 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 

12.2 Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποικοδόμθςθσ 

 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

12.3 Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 

 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

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 

 

ΣΜΗΜΑ 13: τοιχεία ςχετικά με τθν απόρριψθ 

13.1 Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων 

 Προϊόν 

Υπολείμματα και μθ ανακυκλϊςιμα διαλφματα παραδίδονται ςε αναγνωριςμζνθ 

εταιρεία επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

 Μθ κακαριςμζνεσ ςυςκευαςίεσ (πακζτα) 

 Απορρίπτεται ςαν μθ χρθςιμοποιθμζνο προϊόν. 

 

 

ΣΜΗΜΑ 14: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεταφορά  

14.1 Αρικμόσ OHE 

 ADR/RID: 1805 ΙMDG:  1805   IATA:  1805 

14.2 Οικεία ονομαςία αποςτολισ ΟΗΕ 

 ADR/RID : ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΩΣΦΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 
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 IMDG  :  ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΩΣΦΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

 IATA  : ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΩΣΦΟΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

 Αεροςκάφοσ επιβατϊν: Δεν επιτρζπεται θ μεταφορά 

14.3 Tάξθ/τάξεισ κινδφνου κατά τθ μεταφορά 

 ADR/RID:  8  IMDG:  8   IATA:  8 

14.4 Ομάδα ςυςκευαςίασ 

 ADR/RID:  lll   IMDG: lll    IATA: lll 

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 

15.2 Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ 

 δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

ΣΜΗΜΑ 16: Άλλεσ  πλθροφορίεσ  

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

 H290  Μπορεί να διαβρϊςει μζταλλα 
 H302  Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ 
 H314   Ρροκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαφματα και οφκαλμικζσ βλάβεσ. 
 H319  Μπορεί να διαβρϊςει μζταλλα 
 Μet Corr Διαβρωτικά μετάλλων 
 Skin Corr. Διάβρωςθ του δζρματοσ 

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

 C  Διαβρωτικό 
 Xi   Ερεκιςτικό 
 Xn   Επιβλαβζσ 
 R34  Ρροκαλεί εγκαφματα 
 R36  Ερεκίηει τα μάτια 
 R22  Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ 
   
 
 Περαιτζρω πλθροφορίεσ  
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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.  

 


