∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FLAMMABLE AIR DUSTER
Σελίδα: 1
Ηµεροµηνία σύνθεσης: 21.10.2015
24.01.2020
Αριθ. Αναθεώρησης: 1

Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονοµασία προϊόντος: FLAMMABLE AIR DUSTER
Κωδικός προϊόντος: KF04499
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση του προϊόντος: Aerosol
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Ονοµασία εταιρείας: ECS
INTERACTION
Cleaning Solutions GmbH
Jean-Baptiste
de Ghellincklaan 23,
Wolfener
Str. 32-34
box 101
9051 Gent,
12681
Berlin
BELGIUM
Germany
+32 9 380 8248
Τηλ: +32
+49 9(0)30
/ 36464036
380 8249
Email: info@interaction-connect.com
gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Τηλ. (εκτάκτης ανάγκης): +32
9 380 8248
Germany:
Intoxications Information Center; +49 761

Τµηµα 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Αερόλυμα1:
H222;
-: H229
Ταξινόµηση (CLP): Πυρίμαχο
* Flam. Aerosol
-:ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ
H229
Αναφλέξιμο
αέριο1:1:H222;
H220;
ΑΕΡΙΟ: H280

Ανεπιθύµητες επιδράσεις: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα. ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να
διαρραγεί.
2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Στοιχεία επισήµανσης:
∆ηλώσεις επικινδυνότητας: H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H229: ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
Εικονογράµµατα κινδύνου: GHS02: Φλόγα

Προειδοποιητές λέξεις: Κύνδυνος
∆ηλώσεις προφυλάξεων: P102: Μακριά από παιδιά.
P210: Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P251: Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
(συνεχ...)
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P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε
θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °Γ/122 °Ζ.
2.3. Αλλοι κίνδυνοι
περίπτωση
ανεπαρκούς
αερισμού
ή / και
μέσω use,
χρήσης,
ενδέχεται να αναπτυχθούν
Αλλοι κίνδυνοι: Σε
In case
of insufficient
ventilation
and/or
through
explosive/highly
flammable εκρηκτικά / πολύ
εύφλεκτα
μίγματα.
Το αεροζόλ
μπορείmay
να εκραγεί
λόγω
εσωτερικής
που
δημιουργείται
mixtures may
develop.
The aerosol
explode
dueτης
to the
internal πίεσης
pressure
generated
όταν εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 ° C / 122 ° F.
when exposed to temperatures exceeding 50C/122F.

ΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.

Τµηµα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγµατα
Μη ταξινοµηµένα συστατικά:
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ,
ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ
C3-C4, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
HYDROCARBONS,
C3-C4-RICH,
PETROLEUM
DISTILLATE

EINECS
270-990-9

CAS

PBT / WEL

68512-91-4

-

Ταξινόµηση (CLP)

Ποσοστό

Αναφλέξιμο αέριο 1: H220; ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ:
Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280
H280

>50%

Περιέχει: Υδρογονανθρακεσ, Πλουσιο Σε C3-C4, Αποσταγμα Πετρελαιου Αέριο πετρελαίου: Παρατήρηση Κ: Η ουσία
Περιέχει: Contains: nonionic surfactant less than 5% or more but less than 15%, amphoteric
δεν ταξινομείται ως καρκινογόνος ή μεταλλαξιογόνος εφόσον αποδειχθεί ότι η περιεκτικότητα σε
surfactant less than 5% 5-Cloro-2-methyl-4-isothiazololin-3-one and 2-methyl-41,3-βουταδιένιο είναι μικρότερη από 0,1% κατά βάρος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Υπαρχουσών Χημικών
isothiazolin-3-one- Fragrance contains: d-limonene, linalool.
Ουσιών 203-450-8)

Τµηµα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Επαφή µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο σαπούνι και νερό. Συµβουλευθείτε ιατρό.
Επαφή µε τα µάτια: Eεπλύνετε
Rinse immediately
carefully and
eye-bath
or water.
In case of
troubles or ή
αμέσως προσεκτικά
καιthoroughly
προσεκτικάwith
με μάσκα
ή νερό.
Σε περίπτωση
προβλημάτων
επίμονων
συμβουλευτείτε
έναν οφθαλμίατρο.
persistentσυμπτωμάτων,
symptoms, consult
an ophthalmologist.

Βρώση: Σε
περίπτωση immediately
κατάποσης, πίνετε
Νερό.give
Ποτέanything
μην δίνετε
το στόμα σε άτομο που
If swallowed,
drink: αμέσως:
Water. Never
byτίποτα
mouthαπό
to unconscious
έχει
χάσει
αισθήσεις
ή σε άτομο
με κράμπες.
Μην προκαλείτε
Προσοχή
person
or τις
a person
withτου
cramps.
Do not
induce vomiting.
Caution εμετό.
if victim
vomits: εάν
Riskτοof
θύμα
εμετεί: Κίνδυνος αναρρόφησης! Αντιμετωπίστε συμπτωματικά.
aspiration!

Εισπνοή: Μεταφέρετε σε φρέσκο αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής των ατµών.
Συµβουλευθείτε ιατρό.
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες
Επαφή µε το δέρµα: Βάσει
Basedτων
on διαθέσιμων
available data,
the classification
criteriaταare
not met.
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης.
Επαφή µε τα µάτια: Βάσει
Basedτων
on available
data,
the classification
criteriaταare
not met.
διαθέσιμων
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης.
Βρώση: Based
on available
data,
the classification
criteriaτα
are
not met.
Βάσει των
διαθέσιμων
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης.
Εισπνοή: Based
on available
data,
the classification
criteriaτα
are
not met.
Βάσει των
διαθέσιμων
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης.

Καθυστερηµένες / 6µεσες επιδράσεις: Based
on available
data,
the classification
criteriaτα
are
not met.
Βάσει των
διαθέσιμων
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης.
4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Αµεση / Ειδική θεραπεία: Αντιμετωπίστε
Treat symptomatically.
συμπτωματικά.

(συνεχ...)
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Τµηµα 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Μέσα πυρόσβεσης: Πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης για την περιβάλλουσα
πυρκαγιά. ∆ιοξείδιο του άνθρακα. Ξηρή χηµική σκόνη. Foam
extingguishing
Αφρός.Unsuitable
Ακατάλληλα
μέσα πυρόσβεσης: Πίδακας
νερού υψηλής ισχύος.
ΠίδακαςHigh
νερού
υψηλής
ισχύος
media:
power
water
jet.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Κίνδυνοι από την έκθεση: Σχηµατίζει εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. Contains
gas under
pressure;
may
Περιέχει αέριο
υπό πίεση.
μπορεί
να εκραγεί εάν θερμανθεί.
explode
heated.
Κατά
την καύση
εκλύει
τοξικούςτου
καπνούς
διοξειδίου
του άνθρακα
/
Κατά
την ifκαύση
εκλύει
τοξικούς
καπνούς
διοξειδίου
άνθρακα
/ µονοξειδίου
του άνθρακα.
µονοξειδίου του άνθρακα.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Συστάσεις για τους πυροσβέστες: Χρησιµοποιείτε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτική ενδυµασία
για την αποφυγή επαφής µε το δέρµα και τα µάτια.

Τµηµα 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
όλες
τις πηγές
ανάφλεξης.
Εξασφαλίστε
Μην
αναπνέετε
Προσωπικές προφυλάξεις: Αφαιρέστε
Remove all
sources
of ignition.
Provide
adequateεπαρκήεξαερισμό.
ventilation.
Do not
breathe
επαρκή
εξαερισμό.
Μην
αναπνέετε αέρια /
αέρια
/ αναθυμιάσεις
/ ατμούς
/ Αποφύγετε
σπρέι.Αποφύγετε
τηνeye
επαφή
με
τακαι
μάτια
και τα
ρούχα
του δέρματος.
αναθυμιάσεις
/ ατμούς
/ σπρέι.
την skin
επαφή
μεand
τα μάτια
τα
ρούχα
του δέρματος.
gas/fumes/vapour/spray.
Avoid
contact with
clothing.
Wear
personal
Φορέστε
τονequipment
εξοπλισμό προσωπικής προστασίας
protection

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίψετε στην αποχέτευση ή τους ποταµούς. Eliminate leaks immediately. Prevent
Αποφύγετε
την εξάπλωση
σε μεγάλες
επιφάνειες
(π.χ.
με φράξιμο
τοποθέτηση
βραχιόνων λαδιού).
spreading over
great surfaces
( e.g. by
damming
or installing
oilήbooms).
Explosion
Εξαλείψτε
hazard. αμέσως τις διαρροές. Κίνδυνος έκρηξης.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
∆ιαδικασίες καθαρισµού: Πραγµατοποιείτε απορρόφηση µέσα σε ξηρό έδαφος ή άµµο. Treat
the assimilated
material υλικό
Επεξεργαστείτε
το εξομοιούμενο
σύμφωνα με
για waste
τη διάθεση
απορριμμάτων.
according
to το
theκεφάλαιο
section on
disposal.
Ventilate affected area.

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: Safe
handling:
see βλ.
section
7 Ανατρέξτε
στοστο
σηµείο
8 του
∆∆Α.
Ασφαλές
χειρισμό:
Ενότητα
7 Ανατρέξτε
σηµείο
8 του
∆∆Α.

Τµηµα 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Απαιτήσεις χειρισµού: Λάβετε
Βεβαιωθείτε
ότι η περιοχή
αερίζεται
επαρκώς.
Take precautionary
measures
προληπτικά
μέτρα κατά
των στατικών
απορρίψεων.
Μην ψεκάζετε
σε φλόγες ή πηγές ανάφλεξης.
Λόγω του κινδύνου έκρηξης, αποφύγετε τη διαρροή ατμών σε κελάρια, καπνοδόχους και τάφρους.
Λόγω
τουstatic
κινδύνου
έκρηξης,Do
αποφύγετε
διαρροή
ατμών
σε κελάρια,
καπνοδόχους
και τάφρους.
against
discharges.
not sprayτηinto
flames
or ignition
sources.
Due to danger
of
Απαγορεύεται
το
κάπνισµα.
Απαγορεύεται
το κάπνισµα.
explosion, prevent
leakage of vapours into cellars, flues and ditches. Απαγορεύεται το
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό
κάπνισµα. Further information on handling
Η θέρμανση προκαλεί αύξηση της πίεσης με κίνδυνο έκρηξης.
Heating causes rise in pressure with risk of bursting.

(συνεχ...)
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7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
Συνθήκες αποθήκευσης: Να φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόµενο µέρος. Το δοχείο να διατηρείται
ερµητικά κλεισµένο. Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μακριά από τον άµεσο ηλιακό
Παρακαλώ
Οδηγία για
αερολύματα Do
(75/324
/ ΕΟΚ).
φωτισµό. Please
note:σημειώστε:
aerosol directive
(75/324/EEC).
not store
together with:
Μην
αποθηκεύετε
μαζί με: Infectious
Ραδιενεργές
ουσίες. Λοιμώδεις
Οργανικά
υπεροξείδια.
Radioactive
substances.
substances.
Organicουσίες.
peroxides.
Oxidizing
solids.
Οξειδωτικά στερεά. Οξειδωτικά υγρά. Πυρόφθαλμα υγρά και στερεά. Εύφλεκτες ουσίες. ουσίες
Oxidizing liquids. Pyrophoric liquids and solids. Flammable substances. substances or
ή μείγματα τα οποία σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια. Περαιτέρω πληροφορίες
mixtures which, in contact with water emit flammable gases. Further information on
για τα περιστατικά αποθήκευσης:
storage contitions:
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης 10-30 ° C Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των:
Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures over: 50°C
50 ° C. Συνθήκες προς αποφυγή: ακτινοβολία UV / ηλιακό φως, θερμότητα, υγρασία.
Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.
Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου αποθήκευσης.
Ensure adequate ventilation of storage area.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Ειδική τελική χρήση(εις): Τηρήστε
Observeτο
technical
data sheet.
τεχνικό δελτίο
δεδομένων.

Τµηµα 8: 8λεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1. Παράµετροι ελέγχου
Ορια έκθεσης εργαζοµένων ∆ε διατίθενται δεδοµένα.
DNEL/PNEC
DNEL / PNEC ∆ε διατίθενται δεδοµένα.
8.2. Ελεγχοι έκθεσης
Μηχανολογικά µέτρα: Use
Χρησιμοποιείτε
μόνο
εξωτερικούς
χώρουςarea.
ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
only outdoor
or in
a well-ventilated
Αναπνευστική προστασία: ∆ε χρειάζεται αναπνευστική προστασία. Respiratory
protection required
in case
of:
Απαιτείται αναπνευστική
προστασία
σε περίπτωση:
υπερβαίνει
κρίσιμη
τιμή
exceeding την
critical
value
ανεπαρκής
insufficient εξαερισμός.
ventilation.

Προστατευτική αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο σωµατιδίων. Φίλτρο αερίων / ατµών
τύπου Α: οργανικοί ατµοί (ΕΝ141). Σε επείγουσα ανάγκη πρέπει να υπάρχει αυτόνοµη
αναπνευστική συσκευή. Only
use breathing
with συσκευή
CE-labelμε
including
four
Χρησιμοποιείτε
μόνοapparatus
αναπνευστική
σήμανσηthe
CE,
συμπεριλαμβανομένου
του τετραψήφιου αναγνωριστικού αριθμού
-digit
identification number.

Προστασία χεριών: Να
Wear
gloves
for repeated
or prolonged contact.
Pull-overεπαφή.
glovesΓάντια
of rubber.
DIN EN 374
φοράτε
γάντια
για επαναλαμβανόμενη
ή παρατεταμένη
τραβήγματος
από καουτσούκ.
DIN
EN 374
Κατάλληλο
υλικό: time
(χρόνος
διείσδυσης
(μέγιστη
περίοδος φθοράς:> = 8 ώρες):
Suitable
materail:
(penetration
(maximum
wearing
period):>=8h):
Βουτυλικό
καουτσούκ
Butyl rubber
(0.5 mm)(0,5 mm) FKM (φθοριούχο αέριο) (0,4 mm)
Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, καθαρίστε τα γάντια πριν ξεκινήσετε και αποθηκεύστε σε καλά
FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and
αεριζόμενη θέση.
store in well-aired place.

Προστασία µατιών: Γυαλιά ασφαλείας. Chemical
goggles (if splashing
possible).
Χημικά προστατευτικά
γυαλιά (ανisείναι
δυνατή η εκτόξευση).
Προστασία δέρµατος: Δεν
No special
measures
necessary.
απαιτούνται
ειδικά are
μέτρα.
Περιβαλλοντικά: Μην
Do not
allow uncontrolled
leakage
of product
into the environment.
επιτρέπετε
την ανεξέλεγκτη
διαρροή
του προϊόντος
στο περιβάλλον.

(συνεχ...)

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FLAMMABLE AIR DUSTER
Σελίδα: 5

Τµηµα 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Κατάσταση: Αερόλυµα
Χρώµα: χαρακτηριστικό
characteristic γνώρισμα
Οσµή: Χαρακτηριστική οσµή
∆ιαλυτότητα στο νερό: Μη αναµίξιµο
Ιξώδες: Δεν
Not έχει
determined
καθοριστεί
Σηµείο / περιοχή ζέσης: Δεν
not έχει
determined
καθοριστεί

Σηµείο ανάφλεξης: Δεν
not έχει
determined
καθοριστεί

καθοριστεί
Πίεση ατµών: Δεν
not έχει
determined

καθοριστεί
Σχετική πυκνότητα: Δεν
not έχει
determined

pH: Δεν
not έχει
determined
καθοριστεί
9.2. Αλλες πληροφορίες
Αλλες πληροφορίες: Σε
In case
of insufficient
ventilation
and/or
through
explosive/highly
flammable
περίπτωση
ανεπαρκούς
αερισμού
ή / και
μέσω use,
χρήσης,
ενδέχεται να αναπτυχθούν
εκρηκτικά
/ πολύ
εύφλεκτα
μίγματα.
100%
- Δεδομένα
με1999/13/EC
την οδηγία 1999/13
mixtures may
develop.
100%
- Data
concerning
the σχετικά
Directive
on the / ΕΚ για
τον
περιορισμό
των εκπομπών
πτητικών
ενώσεων
(VOC-RL).
limitation
of emissions
of volatile
organicοργανικών
compounds
(VOC-RL).

Τµηµα 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1. ∆ραστικότητα
∆ραστικότητα: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.
10.2. Χηµική σταθερότητα
Χηµική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
∆εν θα προκύψουν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες µεταφοράς ή αποθήκευσης.
Επικίνδυνες αντιδράσεις: ∆εν θα προκύψουν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες µεταφοράς ή αποθήκευσης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό Η θέρμανση προκαλεί αύξηση της πίεσης με
αποθήκευσης. Heating causes rise in pressure with risk of bursting.
κίνδυνο έκρηξης.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Συνθήκες να αποφεύγονται: Θερµότητα. Αµεσος ηλιακός φωτισµός. Πηγές ανάφλεξης. Υγρός αέρας.
10.5. Μη συµβατά υλικά
Υλικά να αποφεύγονται: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Επικ. προϊόντα αποσύνθ.: Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς διοξειδίου του άνθρακα / µονοξειδίου του
άνθρακα. In
use,
form
flammable/explosive
vapour-air
mixture.μίγμα ατμού-αέρα.
Κατά
τηmay
χρήση,
μπορεί
να σχηματίσει εύφλεκτο
/ εκρηκτικό

Τµηµα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

(συνεχ...)

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FLAMMABLE AIR DUSTER
Σελίδα: 6
Οξεία τοξικότητα:
Οδός

Είδη

Αναθυμίαση
VAPOURS

RAT

∆οκιµή

Τιµή

4H LC50

Μονάδες
20 mg/l
mg/l

Συµπτώµατα / Οδοί έκθεσης
Επαφή µε το δέρµα: Βάσει
διαθέσιμων
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης
Basedτων
on available
data,
the classification
criteriaταare
not met.
Επαφή µε τα µάτια: Βάσει
Basedτων
on available
data,
the classification
criteriaταare
not met.
διαθέσιμων
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης
Βρώση: Βάσει
Basedτων
on available
data,
the classification
criteriaταare
not met.
διαθέσιμων
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης
Εισπνοή: Βάσει
Basedτων
on διαθέσιμων
available data,
the classification
criteriaταare
not met.
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης

Καθυστερηµένες / 6µεσες επιδράσεις: Based
on available
data,
the classification
criteriaτα
are
not met.
Βάσει των
διαθέσιμων
δεδομένων,
δεν πληρούνται
κριτήρια
ταξινόμησης

Τµηµα 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικοτοξικότητα ∆ε διατίθενται δεδοµένα.
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
Ανθεκτικότ. και αποικοδόµηση: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: Log Pow 2,8
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Κινητικότητα: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.
12.6. Αλλες αρνητικές επιπτώσεις
Αλλες δυσµενείς επιπτώσεις: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

Τµηµα 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Επιχειρήσεις διάθεσης: Απόρριψη
αποβλήτων
σύμφωνα
με τους
επίσημους
κρατικούς
κανονισμούς.
Waste disposal
according
of official
state
regulations.
Cleaned
containers may be
Τα
καθαρισμένα δοχεία μπορούν να ανακυκλωθούν.
recycled.

Λειτουργίες ανάκτησης: Πλήρως
Completely
emptied packages
canμπορούν
be recycled.
αδειάστηκαν
συσκευασίες
να ανακυκλωθούν.
Κωδικός αριθµός αποβλήτων: 16 05 04
∆ιάθεση συσκευασίας: Πλήρως
Completely
emptied packages
canμπορούν
be recycled.
15 01 10 Waste
packaging:
absorbents,
αδειάστηκαν
συσκευασίες
να ανακυκλωθούν.
15 01
10 Συσκευασία
αποβλήτων:
απορροφητικά
υλικά,
υφάσματα
υλικά not
φίλτρων
και προστατευτικά
ρούχα μη προδιαγραφόμενα
wiping cloth, filter
materials
andσκουπίσματος,
protective clothing
otherwise
specified: packaging
άλλως: συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων χωριστά συλλεγέντα απόβλητα δημοτικών συσκευασιών)
(including separately collected municipal packaging waste) packaging containing
σε συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα ή μολύνθηκαν από επικίνδυνη ουσία. Κατατάσσεται ως επικίνδυνο
residues of or contaminated by dangerous substance. Classified as hazardous waste.
απόβλητο.

Σηµείωση: Υπενθυµίζεται στο χρήστη ότι ενδέχεται να ισχύουν διατάξεις σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο σχετικά µε τη διάθεση.

(συνεχ...)

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FLAMMABLE AIR DUSTER
Σελίδα: 7

Τµηµα 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
14.1. Αριθµός ΟΗΕ
Αριθ. Η.Ε.: UN1950
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
Ονοµασία µεταφορέα: Aerosols
(AEROSOLS, FLAMMABLE)
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά
Τάξη µεταφοράς: 2 (5f)
14.4. Οµάδα συσκευασίας
Οµάδα συσκευασίας: 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Περιβαλλοντικά επικίνδυνος: <χι

Θαλάσσιος ρύπος: <χι

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Κωδικός σήρραγας: D
Κατηγορία µεταφοράς: 2
14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης ΝΑ1ΠΟΜ 73/78 και του κώδικα 11C
Μεταφορά ασυσκεύαστο: Δεν
not applicable
εφαρμόζεται

Τµηµα 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία
15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα
Ειδικοί κανονισµοί: (ΕΕ)
1999/13/EC
(VOC):ΤΗΣ
100%
COMISSION
(EU)
of 20του
May
2010
αριθ. 453/2010
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηςREGULATION
20ής Μαΐου 2010
γιαNo
την453/2010
τροποποίηση
κανονισμού
(ΕΚ) αριθ.
1907/2006
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου,
της 18ης
Δεκεμβρίου
2006,
amending του
Regulation
(EC) Κοινοβουλίου
No 1907/2006καιofτου
European
Parliament
and
the Council
of 18
για
την καταχώριση,
την αξιολόγηση
και την αδειοδότηση
και Autorisation
ο περιορισμός
χημικών ουσιών
(REACH).
December
2006 concerning
the Registration,
Evaluation,
anτων
d Restriction
of
για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45 / ΕΚ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Chemicals (REACH). establishing a European Chemicals Agency, amending Directive
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας
1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission
76/769 / 93/67 / ΕΟΚ, 93/105 / ΕΚ και 2000/21 / ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων.
Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission

Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments.
15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: 8χει διεξαχθεί από τον προµηθευτή αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για την ουσία ή το
µίγµα.

Τµηµα 16: Αλλες πληροφορίες
Αλλες πληροφορίες
Φράσεις κινδύνου από σ. 2 / 3: H220: Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H229: ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
(συνεχ...)

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FLAMMABLE AIR DUSTER
Σελίδα: 8
Απαλλακτική ρήτρα: Οι παραπάνω πληροφορίες θεωρούνται ορθές χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι
παντελώς πλήρεις. Πρέπει να χρησιµοποιούνται ως οδηγός µόνο. Αυτή η εταιρεία δε
θεωρείται υπεύθυνη για οιεσδήποτε ζηµίες προκύπτουν από το χειρισµό του παραπάνω
προϊόντος ή από την επαφή µε αυτό.

(τελική σελίδα)

