
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

CLEANING CARD

Σελίδα: 1

Ηµεροµηνία σύνθεσης: 01.06.2019

Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία προϊόντος: CLEANING CARD

Κωδικός προϊόντος: C101-S

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

Χρήση του προϊόντος: PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισµού (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων µε βάση 

διαλύτες). 

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Ονοµασία εταιρείας: UAB “Fabrica moderna”

A.Juozapaviciaus pr. 7F,

LT-45251,

Kaunas, Lithuania

Τηλ: +370 682 54054

Email: info@fabrica-moderna.com

Τµηµα 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Ταξινόµηση (CLP): Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336

Ανεπιθύµητες επιδράσεις: Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. Μπορεί να 

προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Στοιχεία επισήµανσης:  

∆ηλώσεις επικινδυνότητας: H225: Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Εικονογράµµατα κινδύνου: GHS02: Φλόγα

GHS07: Θαυµαστικό

Προειδοποιητές λέξεις: Κύνδυνος

∆ηλώσεις προφυλάξεων: P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 

ή την ετικέτα.

P102: Μακριά από παιδιά.

(συνεχ...)
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Εύφλεκτο υγρό 2: H225; Ερεθισμός των ματιών 2: H319; ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ SE 3: H336

Εύφλεκτο υγρό 2: H225; Ερεθισμός των ματιών 2: H319; ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ SE 3: H336
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P103: ∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε 

αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερµίδα µε νερό .

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 

και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

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.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

2.3. Αλλοι κίνδυνοι

Αλλοι κίνδυνοι: Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. 

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

Τµηµα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγµατα

Επικίνδυνα συστατικά:

PROPAN-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL Ταξινόµηση (CLP) Ποσοστό

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

1-5%

Τµηµα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή µε το δέρµα: Αποµακρύνετε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα και υποδήµατα εκτός εάν έχουν κολλήσει 

στο 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. Μην προκαλέσετε εµετό. Συµβουλευθείτε ιατρό. 

Εισπνοή: Αποµακρύνετε το θύµα από το µολυσµένο χώρο επιβεβαιώνοντας την προσωπική σας ασφάλεια 

κατά την αποµάκρυνση. 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: Μπορεί να υπάρχει ελαφρός ερεθισµός στο σηµείο επαφής. 

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

πολύ. 

Βρώση: Το στόµα και ο λαιµός µπορεί να πονάνε και να είναι κόκκινα. 

Εισπνοή: Μπορεί να υπάρξει ερεθισµός του λαιµού µε αίσθηµα σφιξίµατος στο στήθος. Η έκθεση 

µπορεί να προκαλέσει βήχα ή αναπνευστικό συριγµό. 

(συνεχ...)

Εύφλεκτο υγρό 2: H225; 
Ερεθισμός των ματιών 2: H319; ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ SE 3: H336
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Καθυστερηµένες / 6µεσες επιδράσεις: Μπορεί να αναµένονται άµεσες επιδράσεις µετά από βραχυχρόνια έκθεση. 

4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αµεση / Ειδική θεραπεία: Θα πρέπει να διατίθεται εξοπλισµός λουτρού οφθαλµών στις εγκαταστάσεις. 

Τµηµα 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Μέσα πυρόσβεσης: Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες. Ψεκαζόµενο νερό. ∆ιοξείδιο του άνθρακα. Ξηρή χηµική 

σκόνη. Χρησιµοποιείτε ψεκαζόµενο νερό για την ψύξη των δοχείων 

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

Κίνδυνοι από την έκθεση: Πολύ εύφλεκτο. Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς. Σχηµατίζει εκρηκτικά 

µείγµατα ατµού-αέρος. Οι ατµοί µπορεί να διασχίσουν µεγάλη απόσταση, να πλησιάσουν σε 

πηγή ανάφλεξης και να πετάξουν σπινθήρες προς τα πίσω. 

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. Εξαλείψτε όλες τις πηγές 

ανάφλεξης. 

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. Κατά τη διαδικασία καθαρισµού µη χρησιµοποιείτε 

εξοπλισµό που µπορεί να παράγει σπινθήρες. 

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: Αποφεύγετε την άµεση επαφή µε την ουσία. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται 

επαρκώς. Μη χειρίζεστε σε κλειστό χώρο. Αποφύγετε το σχηµατισµό ή τη διασπορά 

(συνεχ...)
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οµιχλών στον αέρα. Απαγορεύεται το κάπνισµα. Χρησιµοποιείτε µη σπινθηρογόνα 

εργαλεία. 

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. Εµποδίστε τη συσσώρευση 

ηλεκτροστατικών φορτίων στην άµεση περιοχή. Βεβαιωθείτε ότι ο φωτιστικός και ο 

ηλεκτρικός εξοπλισµός δεν αποτελούν πηγή ανάφλεξης. 

Κατάλληλη συσκευασία Πρέπει να διατηρείται µόνο µέσα στην αρχική συσκευασία. 

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

Αναπνεύσιµη σκόνηΟρια έκθεσης εργαζοµένων

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

EU 999 mg/m3 1250 mg/m3   -   -

Επικίνδυνα συστατικά:

PROPAN-2-OL

Αναπνεύσιµη σκόνηΟρια έκθεσης εργαζοµένων

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

GR 980 mg/m3 1225 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

8.2. Ελεγχοι έκθεσης

Μηχανολογικά µέτρα: Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται επαρκώς. Βεβαιωθείτε ότι ο φωτιστικός 

και ο ηλεκτρικός εξοπλισµός δεν αποτελούν πηγή ανάφλεξης. 

Αναπνευστική προστασία: Σε επείγουσα ανάγκη πρέπει να υπάρχει αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. 

Προστασία χεριών: Γάντια νιτριλίου. Χρόνος αντοχής του υλικού των γάντιών > 4 ώρες. 

Προστασία µατιών: Γυαλιά ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κοντά δοχείο πλύσεως οφθαλµού. 

Προστασία δέρµατος: ∆εν ισχύει. 

Τµηµα 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Κατάσταση: Υγρό 

Χρώµα: Αχρωµο 

Οσµή: Αλκοολικό 

(συνεχ...)
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Ορια αναφλεξ. %: χαµηλότερο: ∆ε διατίθενται δεδοµένα. ανώτερο: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

Σηµείο ανάφλεξης: > 61 Πίεση ατµών: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

Σχετική πυκνότητα: ∆ε διατίθενται δεδοµένα. pH: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

VOC g/l: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

9.2. Αλλες πληροφορίες

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. Σταθερό σε θερµοκρασία δωµατίου. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

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

αποθήκευσης. Η αποσύνθεση ενδέχεται να προκύψει µε την έκθεση στις συνθήκες ή στα 

υλικά που παρατίθενται παρακάτω. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες να αποφεύγονται: Θερµότητα. Θερµές επιφάνειες. Πηγές ανάφλεξης. Φλόγες. 

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. 

Τµηµα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα:

Οδός Είδη ∆οκιµή Τιµή Μονάδες

DERMAL RBT LD50 12800 mg/kg

ORAL RAT LD50 5050 mg/kg

Επικίνδυνα συστατικά:

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

(συνεχ...)
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SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Σχετικοί κίνδυνοι για ουσία:

Κίνδυνος Οδός Βάση

Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών OPT Επικίνδυνος: υπολογισµένο

STOT-εφάπαξ έκθεση   - Επικίνδυνος: υπολογισµένο

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. Μπορεί να δακρύσουν τα µάτια πάρα 

πολύ. 

Βρώση: Το στόµα και ο λαιµός µπορεί να πονάνε και να είναι κόκκινα. 

Εισπνοή: Μπορεί να υπάρξει ερεθισµός του λαιµού µε αίσθηµα σφιξίµατος στο στήθος. Η έκθεση 

µπορεί να προκαλέσει βήχα ή αναπνευστικό συριγµό. 

Καθυστερηµένες / 6µεσες επιδράσεις: Μπορεί να αναµένονται άµεσες επιδράσεις µετά από βραχυχρόνια έκθεση. 

Τµηµα 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

Ανθεκτικότ. και αποικοδόµηση: Βιοαποδοµούµενο. 

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: Καµία δυνατότητα βιοσυσσώρευσης. 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα: Απορροφάται εύκολα στο έδαφος. 

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: Αµελητέα οικοτοξικότητα. 

Τµηµα 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επιχειρήσεις διάθεσης: Μεταφέρετε σε κατάλληλο δοχείο και κανονίστε παραλαβή από ειδική εταιρεία 

διάθεσης. 

Λειτουργίες ανάκτησης: ∆εν ισχύει. 

∆ιάθεση συσκευασίας: ∆ιαθέστε ως κανονικό βιοµηχανικό απόβλητο. 

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

περιφερειακό επίπεδο σχετικά µε τη διάθεση. 

(συνεχ...)
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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: ∆ελτιο δεδοµενων ασφαλειας συµφωνα µε την οδηγια 453/2010.

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

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

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

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)


