
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SURFACE/WHITEBOARD CLEANER

Σελίδα: 1

Ηµεροµηνία σύνθεσης: 02.09.2019

Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία προϊόντος: SURFACE/WHITEBOARD CLEANER

Κωδικός προϊόντος:

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

Χρήση του προϊόντος: Καθαριστικό / καθαριστικό

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Ονοµασία εταιρείας:

Τηλ:

Email:

Τµηµα 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Ταξινόµηση (CLP): Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει ταξινόµηση υπό το CLP.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Στοιχεία επισήµανσης: Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει στοιχεία επισήµανσης.

2.3. Αλλοι κίνδυνοι

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

Τµηµα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγµατα

Επικίνδυνα συστατικά:

ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΛΗ 

EINECS CAS PBT / WEL Ταξινόµηση (CLP) Ποσοστό

200-661-7 67-63-0   - Εύφλεκτο υγρό 2: H225; Ερεθισμός των ματιών 2: H319; 

Εκλεκτικη Οργανοτοξικοτητα SE 3: H336

1-5%

(συνεχ...)
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2-ΒΟΥΤΟΞΥΑΙΘΑΝΟΛΗ

203-905-0 111-76-2   - Οξεία τοξικότητα 4: H332; Οξεία τοξικότητα 4: H312; 

4: H302; Ερεθισμός των ματιών 2: H319; 

Ερεθισμός του δέρματος 2: H315

1-5%

Μη ταξινοµηµένα συστατικά:

ΝΕΡΟ

EINECS CAS PBT / WEL Ταξινόµηση (CLP) Ποσοστό

  - 7732-18-5   -   - >90%

ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ-ΑΜΙΔΟΠΡΟΠΥΛΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

  - 192003-74-0   - Τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς με 

μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις 2: H411

0.01-

0.1%

Περιέχει: αρωματικό <1%. Το αρωματικό περιέχει μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες <5%, 

λιμονένιο, D-λιμονένιο

Πλήρες κείμενο φράσεων κινδύνου ΕΕ: βλ. κεφ. 16

Τµηµα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο σαπούνι και νερό. 

Επαφή µε τα µάτια: Πλύνετε το µάτι µε τρεχούµενο νερό για 15 λεπτά. 

Βρώση: Πλύνετε το στόµα µε νερό. 

Εισπνοή: Συµβουλευθείτε ιατρό. 

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες

Επαφή µε το δέρµα: Μπορεί να υπάρχει ελαφρός ερεθισµός στο σηµείο επαφής. 

Επαφή µε τα µάτια: Μπορεί να σηµειωθεί ερεθισµός και κοκκίνισµα. 

Βρώση: Μπορεί να υπάρξει ερεθισµός του λαιµού. 

Εισπνοή: Απουσία συµπτωµάτων. 

4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αµεση / Ειδική θεραπεία: ∆εν ισχύει. 

Τµηµα 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Μέσα πυρόσβεσης: Πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης για την περιβάλλουσα 

πυρκαγιά. Χρησιµοποιείτε ψεκαζόµενο νερό για την ψύξη των δοχείων 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα

Κίνδυνοι από την έκθεση: Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς. 

(συνεχ...)



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SURFACE/WHITEBOARD CLEANER

Σελίδα: 3

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

Προσωπικές προφυλάξεις: Ανατρέξτε στο σηµείο 8 του ∆∆Α για λεπτοµέρειες σχετικά µε την προσωπική 

προστασία. Τοποθετήστε τα δοχεία που παρουσιάζουν διαρροές µε το σηµείο διαρροής 

προς τα πάνω για να αποφευχθεί η διαφυγή του υγρού. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίψετε στην αποχέτευση ή τους ποταµούς. Περιορίστε τη διαφυγή µε τοίχωµα 

προστασίας όχθης. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό

∆ιαδικασίες καθαρισµού: Πραγµατοποιείτε απορρόφηση µέσα σε ξηρό έδαφος ή άµµο. Μεταφέρετε σε δοχείο 

περισυλλογής και ανακύκλωσης που κλείνει και φέρει την κατάλληλη σήµανση για 

διάθεση µε κατάλληλη µέθοδο. 

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα

Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: Ανατρέξτε στο σηµείο 8 του ∆∆Α. 

Τµηµα 7: Χειρισµός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Απαιτήσεις χειρισµού: Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται επαρκώς. Αποφύγετε το σχηµατισµό ή τη 

διασπορά οµιχλών στον αέρα. 

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. 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική τελική χρήση(εις): ∆ε διατίθενται δεδοµένα. 

Τµηµα 8: 8λεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

8.1. Παράµετροι ελέγχου

Επικίνδυνα συστατικά:

ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΛΗ 

(συνεχ...)
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Αναπνεύσιµη σκόνηΟρια έκθεσης εργαζοµένων

 8 ωρών: 15 λεπτών: 8 ωρών: 15 λεπτών:

GR 980 mg/m3 1225 mg/m3   -   -

2-ΒΟΥΤΟΞΥΑΙΘΑΝΟΛΗ

GR 120 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

8.2. Ελεγχοι έκθεσης

Μηχανολογικά µέτρα: Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται επαρκώς. 

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία υπό κανονικές συνθήκες. Αν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, 

πρέπει να παρέχεται κατάλληλη αναπνευστική προστασία.

Προστασία χεριών: Να φοράτε γάντια για επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.

Προστασία µατιών: Η προστασία των ματιών δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες. Χημικά προστατευτικά γυαλιά 

(αν είναι δυνατή η εκτόξευση). Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Προστασία δέρµατος: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.

Τµηµα 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Κατάσταση: Υγρό 

Χρώµα: Χαρακτηριστικό

Οσµή: Χαρακτηριστική οσµή 

Ταχύτητα εξάτµισης: ∆ε διατίθενται δεδοµένα. 

∆ιαλυτότητα στο νερό: ∆ιαλυτό 

Ιξώδες: ∆ε διατίθενται δεδοµένα. 

Σηµείο / περιοχή ζέσης: >35 Σηµείο ανάφλεξης: 60 - 93

Πίεση ατµών: ∆ε διατίθενται δεδοµένα. Σχετική πυκνότητα: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

pH: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

9.2. Αλλες πληροφορίες

Αλλες πληροφορίες: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

Τµηµα 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. ∆ραστικότητα

∆ραστικότητα: Σταθερό υπό τις συνιστώµενες συνθήκες µεταφοράς ή αποθήκευσης. 

10.2. Χηµική σταθερότητα

Χηµική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 

(συνεχ...)
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10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: ∆εν θα προκύψουν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες µεταφοράς ή 

αποθήκευσης. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες να αποφεύγονται: Θερµότητα. 

10.5. Μη συµβατά υλικά

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικ. προϊόντα αποσύνθ.: Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς. 

Τµηµα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Επικίνδυνα συστατικά:

ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΛΗ 

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

2-ΒΟΥΤΟΞΥΑΙΘΑΝΟΛΗ

IVN RAT LD50 307 mg/kg

ORL MUS LD50 1230 mg/kg

ORL RAT LD50 470 mg/kg

Οξεία τοξικότητα: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

Συµπτώµατα / Οδοί έκθεσης

Επαφή µε το δέρµα: Μπορεί να υπάρχει ελαφρός ερεθισµός στο σηµείο επαφής. 

Επαφή µε τα µάτια: Μπορεί να σηµειωθεί ερεθισµός και κοκκίνισµα. 

Βρώση: Μπορεί να υπάρξει ερεθισµός του λαιµού. 

Εισπνοή: Απουσία συµπτωµάτων. 

Τµηµα 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

Ανθεκτικότ. και αποικοδόµηση: Βιοαποδοµούµενο. 

(συνεχ...)
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12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: Καµία δυνατότητα βιοσυσσώρευσης. 

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: Οι παραγωγοί των αποβλήτων πρέπει να διαθέσουν το προϊόν μετά τη χρήση του, σε συνεργασία με 

τις τοπικές εταιρείες διάθεσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης και τους 

εθνικούς κανονισμούς.

Σηµείωση: Υπενθυµίζεται στο χρήστη ότι ενδέχεται να ισχύουν διατάξεις σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο σχετικά µε τη διάθεση. 

Τµηµα 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

Τάξη µεταφοράς: Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινοµηθεί για µεταφορά.

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

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: ∆εν έχει διεξαχθεί από τον προµηθευτή αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για την ουσία 

ή το µίγµα. 

Τµηµα 16: Αλλες πληροφορίες

Αλλες πληροφορίες

Αλλες πληροφορίες: σύµφωνα µε την Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (wΕΑΓΘ) και την τροπολογία του (ΕΕ) 

2015/830

* υποδεικνύει κείµενο στο Σ∆Σ που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.

Φράσεις κινδύνου από σ. 2 / 3: H225: Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H312: Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.

H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

(συνεχ...)
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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)


