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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) n° 1907/2006 - REACH)

ANIOSGEL 85 NPC - 1644000

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Κανονισµός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 - αριθ. 2015/830)

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία του προϊόντος : ANIOSGEL 85 NPC

Κωδικός προϊόντος : 1644000.

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Απολύµανση υγιούς δέρµατος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ενδείξεις χρήσης αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στην ετικέτα.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

∆ηλωµένο όνοµα εταιρείας : Laboratoires ANIOS.

∆ιεύθυνση : PAVE DU MOULIN .59260.LILLE - HELLEMMES.FRANCE.

Τηλέφωνο : + 33 (0)3 20 67 67 67.  Fax : + 33 (0)3 20 67 67 68.

e:mail : fds@anios.com

www.anios.com

Πληροφορίες για τον εισαγωγέα/ διανοµέα στην Ελλάδα :

Εταιρεία: Πέτρος Χαρ. Κοσµίδης και Σια Ε.Ε.

Οδός: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος Αττικής

Τηλέφωνο: +30 210 48 38 224    Τέλεφαξ: +30 210 48 38 547    E-mail: direct@pcosmidis.gr

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : + 33(0)1 45 42 59 59.

Εταιρεία/Οργανισµός : INRS.

Άλλοι αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Ελλάδα:  +30 210 77 93 777 (Κέντρου ∆ηλητηριάσεων)

Κύπρο : 1401 (Πρώτες Βοήθειες Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας)

ΤΜΗΜΑ 2 : Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.

Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 2 (Flam. Liq. 2, H225).

Ερεθισµός των οφθαλµών, Κατηγορία 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Αυτό το µείγµα δεν παρουσιάζει κίνδυνο για το περιβάλλον. Καµία αλλοίωση στο περιβάλλον δεν είναι γνωστή ή προβλέψιµη υπό κανονικές

συνθήκες χρήσης.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.

Εικονογράµµατα κινδύνου :

GHS07 GHS02

Προειδοποιητική λέξη :

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

∆ηλώσεις επικινδυνότητας :

H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Γενικές :

P102 Μακριά από παιδιά.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Πρόληψη :
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) n° 1907/2006 - REACH)

ANIOSGEL 85 NPC - 1644000

P210 Κρατάτε µακριά από γυµνές φλόγες. Μη καπνίζετε. 

∆ηλώσεις προφύλαξης - Απόκριση :

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν

φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Αποθήκευση :

P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το µίγµα δεν περιέχει «Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία» (SVHC) >= 0.1% που έχουν δηµοσιευτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό

Χηµικών Προϊόντων (ECHA) σύµφωνα µε το άρθρο 57 της REACH http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

∆εν έχει προσδιοριστεί κανένας άλλος κίνδυνος µε τις τρέχουσες γνώσεις που κατέχουµε.

ΤΜΗΜΑ 3 : Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικ

Σύνταξη φράσεων H και EUH : βλ. ενότητα 16.

3.2. Μείγµατα

 Σύνθεση :

Προσδιορισµός (ΕK) 1272/2008 Σηµείωση %

CAS: 64-17-5 GHS07, GHS02 [1] 50 <= x % < 100

EC: 200-578-6 Dgr

REACH: 01-2119457610-43 Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛ

INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1] 0 <= x % < 2.5

CAS: 67-63-0 Dgr

EC: 200-661-7 Flam. Liq. 2, H225

REACH: 01-2119457558-25 Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΛΗ

Πληροφορίες για τα συστατικά :

[1] Ουσία για την οποία ισχύουν οριακές τιµές έκθεσης στο χώρο εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών

Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό.

ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτοµο ο,τιδήποτε να πιεί.

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση έκθεσης διά εισπνοής :

Αποµακρύνετε το άτοµο από το χώρο της έκθεσης και βγάλτε το στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε τα µάτια :

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν.

Πλύντε µε άφθονο µαλακό καθαρό νερό για 15 λεπτά κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα.

Εάν εµφανιστεί πόνος, ερυθρότητα ή οπτική διαταραχή, συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο. ∆είξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση καταπόσεως :

Ξεπλύνετέ του το στόµα, µην προκαλείτε εµετό, κρατήστε το άτοµο σε ηρεµία και οδηγήστε το αµέσως σε κλινική ή σε γιατρό. ∆είξτε το δοχείο ή

την ετικέτα.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες

Ανατρέξτε στην ενότητα 11

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αναφερθείτε στις συστάσεις του ιατρού

ΤΜΗΜΑ 5:  Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

Εύφλεκτο.

Αποµακρύνετε από τη φωτιά τα οξειδωτικά προϊόντα.

Αποµακρύνετε από τη φωτιά κάθε εύφλεκτο υλικό

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Εµποδίστε την εισαγωγή των εκρέοντων υλικών, από την πυρόσβεση, στις αποχετεύσεις και στις διόδους νερού.

Χρησιµοποιήστε πυροσβεστήρες σκόνης ή αφρού.

Ειδικοί αφροί για πολωµένα υγρά, σκόνες και διοξείδιο του άνθρακα.
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5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα

Μία πυρκαγιά προκαλεί συχνά ένα παχύ µαύρο καπνό. 'Εκθεση στα προϊόντα αποσύνθεσης µπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.

Μην αναπνέετε µέσα σε καπνούς.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε αυτόνοµες µονωµένες αναπνευστικές συσκευές.

Πλήρης προστατευτική φόρµα

ΤΜΗΜΑ 6 : Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Συµβουλευτείτε τα µέτρα ασφαλείας που ααφέρονται στα σηµεία 7 και 8.

Εξαλείψτε κάθε πιθανή πηγή ανάφλεξης και αερίστε τους χώρους

Αποµακρύνετε τα άτοµα που δεν προστατεύονται.

Τοποθετήστε όλες τις εύφλεκτες πηγές µακρυά από την επικίνδυνη περιοχή και κρατήστε τις σε απόσταση.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μαζέψτε µέσα σε βαρέλια για απόρριψη και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσµατα µε µη αναφλέξιµα απορροφητικά υλικά, όπως είναι η άµµος,

το χώµα και η γη διατόµων.

Μην απορρίπτετε στο φυσικό περιβάλλον (υδάτινο ρεύµα, έδαφος, βλάστηση κλπ.)

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό

Απορροφήστε το προϊόν που χύθηκε µε απορροφητικά µη εύφλεκτα υλικά και σκουπίστε ή µαζέψτε µε φαράσι. Τοποθετήστε τα απορρίµµατα σε

βαρέλια για απόρριψη. Μην τα αναµειγνύετε µε άλλα απορρίµµατα. Πλύνετε µε άφθονο νερό την επιφάνεια που έχει µολυνθεί.

Για µικρές ποσότητες, αραιώστε το προϊόν µε πολύ νερό και ξεπλύνετε.

Μην συλλέξετε το προϊόν για να το ξαναχρησιµοποιήσετε

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα

Θέµατα που αφορούν την αποµάκρυνση: βλ. ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισµός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Προϊόν για εξωτερική χρήση - Μην καταπίνετε.

Χειριστείτε σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Χειρισµός σε θερµοκρασία που να µην υπερβαίνει τους 45°C.

Χειρισµός σε καλά αεριζόµενο χώρο.

Πρόληψη Φωτιάς :

∆ιατηρήστε το δοχείο τελείως κλειστό και µακριά από πηγές θερµότητας, σπινθήρες και γυµνές φλόγες.

Μη χρησιµοποιείτε εργαλεία που µπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Μην καπνίζετε.

Κρατήστε µακρυά από εύφλεκτα υλικά.

Κρατήστε µακρυά από πηγές ανάφλεξης-µην καπνίζετε

Συστηνόµενος εξοπλισµός και διαδικασίες :

Για την ατοµική σας προστασία, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

Τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην ετικέτα και επίσης τους κανονισµούς ασφαλείας στη βιοµηχανία.

Να αποφεύγετε την επαφή του µείγµατος µε τα µάτια.

Συσκευασίες που έχουν ανοιχθεί, πρέπει να ξανακλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται σε όρθια θέση.

Σηµείο υδροληψίας σε κοντινή απόσταση.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων

∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από πηγές ανάφλεξης, θερµότητα και άµεσο ηλιακό

φώς.

Φυλάξτε το δοχείο καλά κλεισµένο.

∆ιατηρήστε µακριά από ασύµβατα υλικά (ανατρέξτε στην ενότητα 10)

Κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση διατηρείτε πάντα τα δοχεία σε όρθια θέση

Συνιστώµενη θερµοκρασία αποθήκευσης: από +5°C έως +25°C.

Προβλέψτε την ύπαρξη δοχείου κατακράτησης, όταν αποθηκεύετε µεγάλες ποσότητες.

Να µην υπερβαίνετε την ηµεροµηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

Μακριά από παιδιά.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Συµβουλευτείτε την παράγραφο 1 για την ένδειξη του προϊόντος

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

Τα δεδοµένα αυτού του κεφαλαίου αφορούν το συγκεκριµένο προϊόν που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Σε περίπτωση που χρησιµοποιθεί ή

εκτεθεί ταυτόχρονα µε άλλους χηµικούς παράγοντες, αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπ' όψιν κατά την επιλογή του ατοµικού
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προστατευτικού εξοπλισµού.

Η VLE (Οριακή Τιµή Έκθεσης) και η VME (Μέση Τιµή Έκθεσης) που δίνονται παρακάτω, αναφέρονται µε τον αριθµό CAS της ουσίας. Η

παράγραφος 3 δίνει µε ακρίβεια το χηµικό όνοµα που αντιστοιχεί στον αριθµό CAS.

8.1. Παράµετροι ελέγχου

Οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης :

- Γαλλία (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Σηµειώσεις : TMP N° :

64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84

67-63-0 - - 400 980 - 84

- Βέλγιο (∆ιάταγµα της 19/05/2009, 2010) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-17-5 1000 ppm

1907 mg/m3

67-63-0 200 ppm 400 ppm

500 mg/m3 1000 mg/m3

- Πολωνία (2014) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-17-5 1900 mg/m3

67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3

- Ισπανία (Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία (INSHT), Μάιος 2010) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-17-5 1000 ppm

1910 mg/m3

67-63-0 400 ppm 500 ppm

998 mg/m3 1250 mg/m3

- ∆ηµοκρατία της Τσεχίας (Κανονισµός αρ. 361/2007) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-17-5 1000 mg/m3 3000 mg/m3

67-63-0 500 mg/m3 1000 mg/m3 I

- Σλοβακία (Κανονισµός αρ. 300/2007) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-17-5 500 ppm 1920 mg/m3

960 mg/m3

67-63-0 200 ppm 1000 mg/m3

500 mg/m3

- Γερµανία - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Υπέρβαση Παρατηρήσεις

64-17-5 500 ppm 2(II)

960 mg/m3

67-63-0 200 ppm 2(II)

500 mg/m3

- Ελβετία (SUVA 2015) :

CAS VME VLE Valeur plafond Notations

64-17-5 500 ppm 1000 ppm SSC

960 mg/m3 1920 mg/m3

67-63-0 200 ppm 400 ppm B SSC

500 mg/m3 1000 mg/m3

- Ελλάς (90/1999) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-17-5 1000 ppm

1900 mg/m3

67-63-0 400 ppm 500 ppm

980 mg/m3 1225 mgm/3

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κτάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι

Βεβαιωθείτε ότι οι χώροι αερίζονται καλά. Οι συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα στο χώρο εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οριακές τιµές

που δίνονται για κανονικές συνθήκες χρήσεως.

- Προστασία των µατιών / του προσώπου

Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια.

Παροχή νερού σε κοντινή απόσταση

- Προστασία των χεριών

Άνευ αντικειµένου
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- Προστασία του σώµατος

Ανευ αντικειµένου.

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Μην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε.

- Προστασία της αναπνοής

∆εν αφορά τις φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.

Αποφύγετε την αναπνοή του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 9 : Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

Φυσική κατάσταση : παχύρρευστο υγρό

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

pH : 5.25   .

ουδέτερο.

Σηµείο / περιοχή βρασµού : > 35°C

Σηµείο Ανάφλεξης : 22.50  °C.

Πίεση ατµού (50°C) : δεν έχει σχέση.

Πυκνότητα : +/- 0.86

Υδατοδιαλυτότητα : ∆ιαλυτό.

Γλοιότητα : +/- 2200 mPa.s

Σηµείο / περιοχή τήξης : δεν καθορίζεται.

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης : δεν καθορίζεται.

Σηµείο / περιοχή αποσύνθεσης : δεν καθορίζεται.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Χρώµα: άχρωµο

Οσµή : χαρακτηριστική αλκοόλης

ΤΜΗΜΑ 10 : Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

∆εν γίνεται επικίνδυνη αντίδραση εάν τηρηθούν οι προδιαγραφές/ενδείξεις για τη φύλαξη και τη διαχείριση.

10.2. Χηµική σταθερότητα

Αυτό το µείγµα είναι σταθερό στις συνθήκες χειρισµού και αποθήκευσης που συνιστώνται στην ενότητα 7.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Πρβ. ενότητες 10.1 και 10.2

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Αποφύγετε την έκθεση στη ζέστη.

10.5. Μη συµβατά υλικά

Να διατηρείται σε απόσταση από :

- εύφλεκτες ύλες

Να µην αναµειχθεί µε άλλα προϊόντα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε υψηλές θερµοκρασίες, ενδέχεται να σχηµατισθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης όπως καπνός, µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα,

οξείδια του αζώτου.

ΤΜΗΜΑ 11 : Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

11.1.1. Χηµικές ουσίες

∆εν αναφέρεται

11.1.2. Μείγµα

Οξεία τοξικότητα :

Εκτίµηση οξείας τοξικότητας (ERE)*:

ERE για χορήγηση από το στόµα: > 2000  mg/kg

* σύµφωνα µε τη µέθοδο υπολογισµού που παρουσιάζεται στον κανονισµό CLP (Ταξινόµηση, Επισήµανση, Συσκευασία) Μέρος 3 Κεφάλαιο 3.1,

µε βάση τα δεδοµένα για τα διάφορα συστατικά που περιλαµβάνονται στο προϊόν

Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του πεπτικού συστήµατος, κοιλιακό πόνο καθώς και κεφαλαλγίες και ναυτία.
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∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών :

Μπορεί να προκαλέσει ελαφρό ερεθισµό: ερυθρότητα του επιπεφυκότα και δακρύρροια.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρµατος :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Καρκινογένεση :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — µία εφάπαξ έκθεση :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — επαναλαµβανόµενη έκθεση :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Κίνδυνος από αναρρόφηση :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση της δερµατικής ανοχής σε υγιή εθελοντή (παρόµοιο παρασκεύασµα):

Καλή δερµατική συµβατότητα (κλειστό επίθεµα 48 ωρών σε 10 εθελοντές)

∆εν υπάρχουν στοχεία για πιθανή ευαισθητοποίηση (HRIPT).

ΤΜΗΜΑ 12 : Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

12.1.2. Μείγµατα

Το µίγµα δεν έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 1272/2008.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 13 : Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

Πρέπει να καθοριστεί κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων του µείγµατος ή/και του περιέκτη του σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας

2008/98/ΕΚ.

Οι συσκευασίες δεν πρέπει να ξααναχρησιµοποιούνται.

Μην αδειάζετε το προϊόν σε υδάτινα ρεύµατα.

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα :

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και κυρίως

χωρίς να δηµιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα ή την πανίδα.

Ανακυκλώστε ή ρίψτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά προτίµηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εξουσιοδοτηµένη εταιρία.

Συσκευασίες που έχουν λερωθεί :

Αδειάστε τελείως το δοχείο.

Παραδώστε το σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων.

Κωδικούς αποβλήτων (απόφασης 2001/573/EK, οδηγίας 2006/12/EOK, οδηγίας 94/31/EOK για τα επικίνδυνα απόβλητα) :

20 01 29 * detergents containing dangerous substances

18 01 06 * chemicals consisting of or containing dangerous substances

Για πληροφορίες:

Ο κώδικας του απορρίµατος πρέπει να προσδιορίζεται από τον χρήστη ανάλογα µε την εφαρµογή του προϊόντος.
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Οι κώδικες των παρακάτω αποβλήτων δίνονται µόνο ενδεικτικά

18=απόβλητα προερχόµενα από ιετρική φροντίδα ανθρώπων ή ζώων και/ή την σχετική έρευνα (εκτός από απόβλητα εστίασης τα οποία δεν

προέρχονται άµεσα από ιατρική φροντίδα).

20=Αστικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια εµπορικά, βιοµηχανικά και απόβλητα οργανισµών) περιλαµβανοµένων των κλασµάτων τα

οποία συλλέγονται ξεχωριστά.

ΤΜΗΜΑ 14 : Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

Μεταφέρετε το προϊόν σύµφωνα µε τους όρους του ADR για οδική µεταφορά, του RID για σιδηροδροµική, του IMDG για θαλάσσια και του

ICAO/IATA για αεροµεταφορά (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. Αριθµός ΟΗΕ

1170

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

UN1170=ΑΙΘΑΝΟΛΗ (ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ) ή ∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ)

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

- Ταξινοµηση :

3

14.4. Οµάδα συσκευασίας

II

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

-

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

ADR/RID Κατηγορία Κωδικός Αριθµός Ετικέτα Ταυτότητα LQ Dispo. EQ Κατ. σήραγγα

3 F1 II 3 33 1 L 144 601 E2 2 D/E

IMDG Κατηγορία 2*Ετικέτα Αριθµός LQ EmS Dispo. EQ

3 - II 1 L F-E,S-D 144 E2

ΙΑΤΑ Κατηγορία 2*Ετικέτα Αριθµός Επιβάτης Επιβάτης Μεταφορέα Μεταφορέα σηµείωση EQ

ς ς

3 - II 353 5 L 364 60 L A3 A58 E2

A180

3 - II Y341 1 L - - A3 A58 E2

A180

Όσον αφορά τις περιορισµένες ποσότητες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 του OACI/IATA και το κεφάλαιο 3.4 της ADR και του IMDG.

Όσον αφορά τις εξαιρούµενες ποσότητες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.6 του OACI/IATA και το κεφάλαιο 3.5 της ADR και του IMDG.

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

Άνευ αντικειµένου

ΤΜΗΜΑ 15 : Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

Πληροφορίες σχετικά µε την ταξινόµηση και τη σήµανση που εµφανίζονται στην ενότητα 2:

Οι ακόλουθοι κανονισµοί λήφθηκαν υπόψη:

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 758/2013

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας

Οι πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας των ουσιών που υπάρχουν στο προϊόν περιλαµβάνονται στις

σχετικές ενότητες του παρόντος δελτίου δεδοµένων ασφαλείας, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

ΤΜΗΜΑ 16:Άλλες πληροφορίες

Επειδή οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε το χρήστη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας

βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία µας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.

Πάντοτε, είναι υπευθυνότητα του χρήστη, το να λαµβάνει όλες τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τις νόµιµες απαιτήσεις και τους τοπικούς

κανονισµούς.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας θα πρέπει να θεωρούνται ως περιγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας

που αφορούν στο εν λόγω µείγµα.
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Συνιστάται η πληροφορία που περιέχεται σε αυτό το φυλλάδιο δεδοµένων ασφαλείας να  είναι διαθέσιµη στους χρήστες σε κατάλληλη µορφή.

Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται µε το συγκεκριµένο προϊόν και ενδέχεται να µην ισχύουν σε συνδυασµό µε άλλα προϊόντα. Το προϊόν δεν

πρέπει να χρησιµοποιηθεί για εφαρµογή διαφορετική από αυτές που ορίζονται στην επικεφαλίδα 1 χωρίς προηγουµένως να ληφθούν γραπτές

οδηγίες χρήσεως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

-  § 11

-  § 14

∆ιατύπωση των φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα 3 :

H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Συντοµογραφίες :

ADR : Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων.

IMDG : ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εµπορευµάτων.

IATA : ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών.

IOCA : ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας.

RID : Κανονισµός για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων.

GHS02 : φλόγα

GHS07 : θαυµαστικού
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