
Εκδόθηκε 26.03.2020 
ΔΔΑ-16 Αναθ. 5 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(σύμφωνα με τον Κανονισμό EΚ No 1907/2006), όπως έχει τροποποιηθεί) 

Sani-Cloth AF Universal 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Sani-Cloth AF Universal 

XP00363 
XP00365 
XP00366 
XP00390 
XP00391 

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

TMHMA 1: 

1.1 Αναγνωριστικός 
κωδικός προϊόντος

Ονομασία προϊόντος 

Κωδικός προϊόντος

  

Εμπορικός τύπος 

Κωδ. 
5326 
40178 

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

Αναγνωρισμένες χρήσεις       Απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Αντενδεικνυόμενες χρήσεις      Προσωπική φροντίδα

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας

Προμηθευτής PDI Ltd 
Aber Park 
Flint 
UK 
CH6 5EX 

Tel: +44 (0) 1352 736700 
Fax: +44 (0) 1352 736701 

Αρμόδια επαφή: sales@pdi-hc.co.uk 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+44 (0) 1352 736700 (0900-1700 UK time)
30 210 7793777 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων, Ελλάδα

mailto:sales@pdi-hc.co.uk
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ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

H2: Φυσικοί κίνδυνοι;  
H3: Κίνδυνοι για την υγεία;  

H4: Περιβαλλοντική κίνδυνοι 

2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κναονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 
Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις, Cat. 3  - H412

2.1.2 

2.2 

Συμπληρωματικές πληροφορίες  
Καμία

Στοιχεία επισήμανσης

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H412 Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Δηλώσεις προφύλαξης
P273 Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον 

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τον τοπικό / 
περιφερειακό / εθνικό κανονισμό. 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
Το μείγμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που εκτιμάται ότι είναι PBT ή vPvB. 

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1 

3.2 

Μίγματα

Περιγραφή του μίγματος Περιέχει τεταρτοταγή αμίνη, που σταθεροποιείται όταν εμποτίζεται 
στο μαντηλάκι. Μείγμα κατιονικού επιφανειοδραστικού σε χαμηλή συγκέντρωση. 

Επικίνδυνα συστατικά 

Διδεκυλοδιμεθυλοαμμώνιο χλωρίδιο <0.5% 

CAS number: 7173-51-5 EC number: 230-525-2 REACH registration number: 

Ταξινόμηση
Οξεία τοξ. 4 – H302 
Διαβρ. δερμ. 1B – H314  
Υδρόβια τοξικότητα - οξεία 1– H400  
Υδρόβια τοξικότητα - χρόνια 1 – H410 
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ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Εισπνοή: 
Μεταφέρετε το εκτεθειμένο άτομο στον καθαρό αέρα. Κρατήστε το άτομο ζεστό και σε ηρεμία. Εάν δεν 
αναπνέει, εάν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν εμφανιστεί αναπνευστική ανακοπή, παρέχετε τεχνητή 
αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν οι δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία επιμένουν ή είναι σοβαρές.  

Κατάποση:
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε ο, τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Σε περίπτωση 
που το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική 
βοήθεια. Διατηρήστε ανοιχτό τον αεραγωγό..  

Επαφή με το δέρμα: 

Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια, πλύνετε 
καλά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση παραπόνων ή συμπτωμάτων, αποφύγετε την περαιτέρω 
έκθεση. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.  

Επαφή με τα μάτια: 
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε 
και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική 
βοήθεια.  

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Σημάδια / συμπτώματα υπερβολικής έκθεσης 

Εισπνοή: 
Μετακινήστε αμέσως το άτομο στον καθαρό αέρα . Ξεπλύνετε τη μύτη και το στόμα με νερό. Ζητήστε ιατρική 
βοήθεια εάν συνεχιστεί η δυσφορία. 

Κατάποση: 
ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΜΕΤΟ Ή ΝΑ ΠΙΕΙ ΥΓΡΑ! Ξεπλύνετε καλά το 
στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν συνεχιστεί οποιαδήποτε δυσφορία. 

Δέρμα: 
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν 
επιμένει ο ερεθισμός. 

Μάτια: 
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για έως και 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής και ανοίξτε τα 
βλέφαρα. Εάν ο ερεθισμός επιμένει: Ζητήστε ιατρική βοήθεια και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. 

Δείτε το ΤΜΗΜΑ 11 για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις και τα συμπτώματα 
στην υγεία. 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Επαφή με το δέρμα 

Η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, ερεθισμό. 

Επαφή με τα μάτια: 

Ερεθίζει και μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και πόνο και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε περίπτωση 
που το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια. 

Σημειώσεις για τον γιατρό: 

Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία. Αντιμετωπίστε συμπτωματικά. Επικοινωνήστε αμέσως με το κέντρο 
δηλητηριάσεων εάν έχουν καταποθεί ή εισπνευστεί μεγάλες ποσότητες. Δείξτε αυτό το Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας στον ιατρό που παρακολουθεί. 
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Σελίδα 4 από 10 

Προστασία προσωπικού πρώτων βοηθειών 

Καμία ενέργεια που συνεπάγεται προσωπικό κίνδυνο ή χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση να μην γίνεται. Μπορεί 
να είναι επικίνδυνο για το άτομο που παρέχει βοήθεια να αναζωογονήσει από στόμα σε στόμα. Πλύνετε καλά 
τα μολυσμένα ρούχα με νερό πριν τα αφαιρέσετε ή φορέστε γάντια. 

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (για μεγάλες 
ποσότητες) 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα: 
Αυτό το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Χρησιμοποιήστε ψεκασμό νερού, ομίχλη ή αφρό. Χρησιμοποιήστε ένα 
πυροσβεστικό μέσο κατάλληλο για τη γύρω φωτιά. 

Ακατάλληλα: Δ/Α 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Σε πυρκαγιά ή εάν θερμανθεί, θα συμβεί αύξηση της πίεσης και το δοχείο μπορεί να σκάσει. Το νερό της 
φωτιάς που είναι μολυσμένο με αυτό το υλικό πρέπει να μαζεύεται και να αποτρέπεται η απόρριψή του σε 
οποιαδήποτε υδάτινη οδό, αποχέτευση ή αποχέτευση. 

Επικίνδυνα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης
Κατά την καύση εκπέμπει τοξικούς καπνούς. μπορεί να απελευθερώσει οξείδια του άνθρακα και άλλα τοξικά 
αέρια ή ατμούς. 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικές προφυλάξεις για τους πυροσβέστες 
Απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα άτομα από την περιοχή του συμβάντος, εάν υπάρχει 
πυρκαγιά. Καμία ενέργεια που συνεπάγεται προσωπικό κίνδυνο ή χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση να μην 
γίενετααι. Κρατήστε το νερό μακρία από υπονόμους και  πηγές νερού. Αποφύγετε τη συσσώρευση νερού. 

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και αυτόνομη αναπνευστική 
συσκευή (SCBA) πλήρους προσώπου που λειτουργεί σε λειτουργία θετικής πίεσης. 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Καμία ενέργεια που συνεπάγεται προσωπικό κίνδυνο ή χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση να μην γίνεται. 
Εκκενώστε τις γύρω περιοχές. Εμποδίστε το περιττό και απροστάτευτο προσωπικό να εισέλθει στο χώρο. 
Μην αγγίζετε ή περπατάτε σε μολυσμένο/χυμένο υλικό. Παρέχετε επαρκή αερισμό. Φοράτε κατάλληλο 
αναπνευστήρα όταν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής. Φορέστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας 
(βλ. Ενότητα 8). Προσοχή στα ολισθηρά δάπεδα και επιφάνειες.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εμποδίστε τη διασπορά χυμένου υλικού από τις απορροές και την επαφή με χώμα, υδάτινες οδούς, 
αποχετεύσεις και υπονόμους. Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές εάν το προϊόν έχει προκαλέσει ρύπανση του 
περιβάλλοντος (αποχέτευση, υδάτινες οδούς, έδαφος ή αέρα). Συλλέξτε και απορρίψτε όπως αναφέρεται 
στο τμήμα 13.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μικρή διαρροή: 
Μετακινήστε το συσκευασμένο προϊόν από την περιοχή διαρροής. Εάν είναι ικανοποιητικό, επιστρέψτε στο 
απόθεμα. Για οποιαδήποτε διάθεση πρέπει να γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου εργολάβου διάθεσης 
αποβλήτων ή σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 
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Μεγάλη διαρροή: 
Μετακινήστε τα δοχεία από την περιοχή διαρροής. Απορρίψτε μέσω εξουσιοδοτημένου εργολάβου διάθεσης 
αποβλήτων. 

6.4 Αναφορά σε άλλες ενότητες 

Για πληροφορίες επείγουσας επαφής, ανατρέξτε στο τμήμα 1, για προσωπική προστασία, βλ. τμήμα 8. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία, ανατρέξτε στο τμήμα 11. Για τη διάθεση 
απορριμμάτων, βλ. τμήμα 13. Δεν υπάρχουν άλλες συμβουλές 

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Φορέστε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (βλ. τμήμα 8). Παρέχετε καλό εξαερισμό. Πλύνετε τα 
χέρια και τις μολυσμένες περιοχές με νερό και σαπούνι πριν φύγετε από το χώρο εργασίας. Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Τα άδεια δοχεία διατηρούν υπολείμματα προϊόντος και 
μπορεί να είναι επικίνδυνα. Μην επαναχρησιμοποιείτε το δοχείο.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Φυλάσσετε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Φυλάσσετε σε αυθεντικό δοχείο προστατευμένο από το 
άμεσο ηλιακό φως σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. τμήμα 10) 
και τρόφιμα και ποτά. Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση. 
Τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί πρέπει να σφραγιστούν προσεκτικά και να διατηρηθούν σε όρθια θέση για να 
αποφευχθεί η διαρροή. Μην αποθηκεύετε σε δοχεία χωρίς ετικέτα. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο 
περιορισμό για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
7.3 Ειδική τελική χρήση 

Η προσδιορισμένη χρήση περιγράφεται λεπτομερώς στο τμήμα 1.2
Εάν η χρήση του προϊόντος πρόκειται να είναι διαρκείας ή επαναλαμβανόμενη φορέστε κατάλληλα γάντια 
(π.χ. νιτριλικό καουτσούκ)

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Μέτρα υγιεινής: 

Πλύνετε καλά τα χέρια, τα αντιβράχια και το πρόσωπο μετά το χειρισμό χημικών προϊόντων, πριν από το 
φαγητό, το κάπνισμα και τη χρήση της τουαλέτας και στο τέλος της ώρας εργασίας. Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για την αφαίρεση δυνητικά μολυσμένων ρούχων. Πλύνετε τα 
μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και τα ντους 
ασφαλείας βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός της περιοχής. 

Δεν απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός. για συνεχή χειρισμόΠροστασία ματιών και προσώπου 

(EN 166) πρέπει να χρησιμοποιείται 
προστασία ματιών. 

Προστασία δέρματος (EN 14605): Δεν απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός. 

Προστασία χεριών (EN374): Δεν απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός. Ωστόσο, για συνεχή 
χειρισμό, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια κατάλληλα  (ελαστικό νιτριλίου). 
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Σελίδα 6 από 10 

Προστασία αναπνοής Δεν απαιτείται αν οι αερομεταφερόμενες συγκεντρώσεις διατηρούνται κάτω από το 
όριο έκθεσης που αναφέρεται στις Πληροφορίες ορίου έκθεσης.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Γενικές συμβουλές : Προσωπική προστασία; Ειδικά αντικείμενα προστασίας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά το χειρισμό αντικειμένων που είναι λερωμένα με αίμα ή 
σωματικά υγρά είναι προστατευτικά γάντια, μάσκες και προστασία των ματιών.

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Εμφάνιση 
Φυσική κατάσταση 
Χρώμα 

White non-woven substrate dosed with liquid. 
Υγρό
Χωρίς χρώμα 

Οσμή Χαρακτηριστική 

Όριο οσμής Δεν ισχύει ή / και δεν έχει καθοριστεί για το μείγμα

pH υγρό 10.9 – 11.2 

Αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού Δεν ισχύει ή / και δεν έχει καθοριστεί για το μείγμα

Σημείο ανάφλεξης Δεν ισχύει ή / και δεν έχει καθοριστεί για το μείγμα

Ρυθμός εξάτμισης Δεν ισχύει ή / και δεν έχει καθοριστεί για το 
μείγμα

Ευφλεκτότητα Μη εύφλεκτο
Πίεση ατμών Δεν ισχύει ή / και δεν έχει καθοριστεί για το μείγμα

Πυκνότητα ατμών Δεν ισχύει ή / και δεν έχει καθοριστεί για το 
μείγμα

Σχετική πυκνότητα 1.00  - 1.01 @ 20∙C 

Διαλυτότητα Πολύ διαλυτό και αναμίξιμο στο νερό
Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν ισχύει ή / και δεν έχει καθοριστεί για το μείγμα

Ιξώδες Νευτονικό υγρό
Εκρηκτικές ιδιότητες Δεν ισχύει ή / και δεν έχει καθοριστεί για το μείγμα

Οξειδωτικές ιδιότητες Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως 
οξειδωτικό.

9.2 Άλλες πληροφορίες    

Δεν εφαρμόζονται. 

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Αντιδραστικότητα
Δεν σχετίζονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι αντιδραστικότητας με αυτό το προϊόν. 

10.2 Χημική σταθερότητα
Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα εμφανιστούν 
επικίνδυνες αντιδράσεις. 
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10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν     

Αποφύγετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. 

10.5 Μη συμβατά υλικά 

Καμία συγκεκριμένη ομάδα υλικών δεν είναι πιθανό να αντιδράσει για να δημιουργήσει μια επικίνδυνη 
κατάσταση. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Τα προϊόντα αποσύνθεσης μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά, ιδιαίτερα επιταχυνόμενα υπό 
κινδύνους πυρκαγιάς - Οξείδια του άνθρακα

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Γενικές πληροφορίες: 
Εάν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, αυτό το προϊόν είναι απίθανο να παρουσιάσει κίνδυνο. 

α) Οξεία τοξικότητα

Δια του στόματος
Με βάση τον ερεθισμό και την αιτία του στομαχικού πόνου, του εμέτου και της διάρροιας. με βάση την αιτία 
των αναπνευστικών κινδύνων σε σχέση με την αναπνοή, ενδέχεται να μην πληρούνται τα κριτήρια 
ταξινόμησης. 

Δια του δέρματος
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, ενδέχεται να πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης για οξεία 
δερματική τοξικότητα μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους όπως ερεθισμό. Επαναλαμβανόμενες εκθέσεις 
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ερεθισμό. 

Δια της εισπνοής
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, ενδέχεται να μην πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης για 
οξεία τοξικότητα μέσω εισπνοής που προκαλούν βλάβη στα όργανα λόγω παρατεταμένης ή 
επαναλαμβανόμενης έκθεσης προκαλούν τον κίνδυνο.  

Άλλες οδοί
Δεν υπάρχουν στοιχεία. 
(b) Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, ενδέχεται να πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης που 
προκαλούν ερεθισμό του δέρματος με παρατεταμένη επαφή.

(c) Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, ενδέχεται να πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης του 
ερεθισμού που προκαλούνται με άμεση επαφή με τα μάτια.

(d) Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση
Με βάση την αναπνευστική αιτία σε όργανα μέσω παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης, η έκθεση 
προκαλεί κίνδυνο, ενδέχεται να πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

(e) Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης για τη 
μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων.

(f) Καρκινογένεση
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, τα κριτήρια ταξινόμησης για καρκινογένεση δεν πληρούνται.

(g) Τοξικότητα αναπαραγωγής
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, τα κριτήρια ταξινόμησης για τοξικότητα στην αναπαραγωγή 
δεν πληρούνται.  
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(h) STOT- εφάπαξ έκθεση
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης για συγκεκριμένη 
τοξικότητα στα όργανα-στόχους ως αποτέλεσμα της εφάπαξ έκθεσης.

(i) STOT- επαναλαμβανόμενη έκθεση
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για τα συστατικά, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης για συγκεκριμένη 
τοξικότητα στα όργανα-στόχους ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης έκθεσης.

(j) Κίνδυνος αναρρόφησης
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για συστατικές ουσίες, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης για τον 
κίνδυνο αναρρόφησης. 

Άλλες πληροφορίες
Δεν ισχύουν δεδομένα τοξικότητας. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.0 Τοξικότητα

12.1 Η βιοσυγκέντρωση σε υδρόβιους οργανισμούς είναι χαμηλή.
Αιτιολόγηση :  Μη επικίνδυνο για το περιβάλλον
Οικολογικά    : Ψάρια κλπ

Η ποσότητα του μείγματος που λαμβάνεται από τα μαντηλάκια θα ήταν αμελητέα για να προκαλέσει κινδύνους, 
εκτός εάν διατεθεί σε μεγάλες ποσότητες σε ποτάμια, νερά και περιβάλλον. Βλέπε Τμήμα 13.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ: Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες ΑBT ή αΑαΒ.

12.3  Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη δυνατότητα αποικοδόμησης των συστατικών σε αυτό το προϊόν. Η 
επιφανειοδραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το παρασκεύασμα συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα 
απορρυπαντικά 648/2004. Εύκολη βιοαποικοδομησιμότητα που οδηγεί σε> 70%.

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ:

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες ΑBT ή αΑαΒ

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Γενικές πληροφορίες:
Μην απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, ποτάμια ή στο έδαφος

Μέθοδοι διάθεσης:
Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όπου είναι δυνατόν. Τα κενά δοχεία ή 
οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα υπολείμματα προϊόντων. Αυτό το υλικό και η συσκευασία του 
πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο. Απορρίψτε τα πλεονάσματα και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα 
μέσω εξουσιοδοτημένου εργολάβου διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, οι λύσεις και 
τυχόν υποπροϊόντα πρέπει πάντοτε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας 
του περιβάλλοντος και διάθεσης αποβλήτων και οποιωνδήποτε απαιτήσεων τοπικών αρχών.
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Προϊόν 

Μολυσμένη συσκευασία

Επικίνδυνα απόβλητα

: Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

: Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς, κρατικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

: Η ταξινόμηση του προϊόντος μπορεί να πληροί τα κριτήρια για μη επικίνδυνα 
απόβλητα.

ΤΜΗΜΑ 14 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οδικές μεταφορές ADR/ADN/RID) & αεροπορικές μεταφορές (IATA)

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

UN αριθμός

UN κατάλληλο όνομα αποστολής 

Κατηγορία κινδύνου μεταφοράς

Γκρουπ συσκευασίας

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

:Μη επικίνδυνα προϊόντα

:Μη επικίνδυνα προϊόντα  

:Μη επικίνδυνα προϊόντα 

:Μη επικίνδυνα προϊόντα 

:Μη επικίνδυνα προϊόντα 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη :Μη επικίνδυνα προϊόντα 

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG/IMO)

14.1 UN αριθμός

14.2 

14.3 

UN κατάλληλο όνομα αποστολής

Κατηγορία κινδύνου μεταφοράς

14.4 

14.5 

14.6 

Γκρουπ συσκευασίας

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι UN

κατάλληλο όνομα αποστολής 

:Μη επικίνδυνα προϊόντα 

:Μη επικίνδυνα προϊόντα  

:Μη επικίνδυνα προϊόντα  

:Μη επικίνδυνα προϊόντα  

:Μη επικίνδυνα προϊόντα  

:Μη επικίνδυνα προϊόντα  

14.7 Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της MARPOL73/78 και του IBC Code

Δεν εφαρμόζεται

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

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

Περιβαλλοντικά

Environmental Protection Act 1990 (με τροποποιήσεις)
Κανονισμοί επικίνδυνων αποβλήτων 2005 (με τροποποιήσεις)
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Κανονισμοί / Οδηγίες ΕΕ

Κανονισμός βιοκτόνων προϊόντων (BPR, Κανονισμός (EΕ) 528/2012)
Οδηγία 93/42/EΟΚ (με τροποποιήσεις) σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Κανονισμός (EΕ) No 1907/2006 (με τροποποιήσεις) για για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και 
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων – REACH.
Κανονισμός (ECΕ No 1272/2008 (με τροποποιήσεις) για την Ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
ουσιών και μιγμάτων – CLP.
Κανονισμοί οδικών μεταφροών ADR.
COSHH – Κανονισμός για τον έλεγχο των ουσιών που είναι επικίνδυνο για την υγεία 2002 (όπως 
τροποποιήθηκε).
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για το κύριο συστατικό του προϊόντος. Οι περισσότερες από τις 
πληροφορίες που δίνονται στο παρόν έγγραφο αφορούν το υγρό συστατικό, του οποίου το προϊόν είναι πολύ 
λίγο πλεονασματικό.

ΤΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) No.  1272/2008 (CLP)

Δηλώσεις 
επικινδυνότητας

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
H314 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβη στα μάτια
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις 
προφύλαξης

P273 Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον
P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με 

τον τοπικό / περιφερειακό / εθνικό κανονισμό.

Άλλες συντμήσεις

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως 
τροποποιήθηκε

Σημείωση για τους αναγνώστες

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι σωστές βάσει των 
καλύτερων γνώσεων, πληροφοριών και πεποιθήσεων κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του. Οι 
πληροφορίες που δίνονται σχεδιάζονται μόνο ως οδηγίες για ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, 
αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και απελευθέρωση και δεν πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση ή 
προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό που έχει οριστεί και 
ενδέχεται να μην ισχύουν για το υλικό αυτό που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό 
ή σε οποιαδήποτε διαδικασία, εκτός εάν ορίζεται στο κείμενο. 
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ΑBT :
αΑαB :

Ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό 
Πολύ ανθεκτικό και πολύ βιοσυσσωρεύσιμο.




