
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ETIKETTENLÖSER 200ML

Σελίδα: 1

Ηµεροµηνία σύνθεσης: 01.03.2018

Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία προϊόντος: ETIKETTENLÖSER 200ML

Κωδικός προϊόντος: KF18620

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

Χρήση του προϊόντος: Preparatory and cleaning products Consume use 

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Ονοµασία εταιρείας: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Τηλ: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλ. (εκτάκτης ανάγκης): Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Τµηµα 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Ταξινόµηση (CLP): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; 

Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Ανεπιθύµητες επιδράσεις: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα. ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να 

διαρραγεί. Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε 

µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Στοιχεία επισήµανσης:  

∆ηλώσεις επικινδυνότητας: H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.

H229: ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.

H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

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

Εικονογράµµατα κινδύνου: GHS02: Φλόγα

GHS07: Θαυµαστικό

GHS09: Περιβάλλοντος

(συνεχ...)

Εκλεκτικη Οργανοτοξικοτητα SE 3: H336; Τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

αρνητικές επιπτώσεις 2: H411; Ερεθισμός των ματιών 2: H319; Πυρίμαχο Αερόλυμα1: H222; 

Ερεθισμός του δέρματος 2: H315; -: H229

+32 9 380 8248

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

Προπαρασκευαστικά και προϊόντα καθαρισμού. Καταναλώστε τη χρήση.
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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.

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.

P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε 

θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °Γ/122 °Ζ.

2.3. Αλλοι κίνδυνοι

Αλλοι κίνδυνοι: Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is 

still a danger of an explosive steam-air mixture forming. 

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

Τµηµα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγµατα

Επικίνδυνα συστατικά:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Ταξινόµηση (CLP) Ποσοστό

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

PROPAN-2-OL

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

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Ουσία για την οποία υπάρχει 

κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο 

εργασίας.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Περιέχει: >=30% aliphatic hydrocarbons, perfumes (Citral).

Τµηµα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο σαπούνι και νερό. Take off contaminated clothing and wash it 

before re-use. In case of skin irritation, consult a physician. 

Επαφή µε τα µάτια: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

Βρώση: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. Εάν το θυµα διατηρεί τις αισθήσεις του, 

(συνεχ...)

Ακόμη και μετά τη χρήση και μέχρι την πλήρη εξάτμιση των εύφλεκτων συστατικών, εξακολουθεί 

να υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού εκρηκτικού μείγματος ατμού-αέρα.

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, C6-C7, Ν-ΑΛΚΑΝΙΑ, ΙΣΟΑΛΚΑΝΙΑ, <5% Ν-ΕΞΑΝΙΟ

Ερεθισμός του δέρματος 2: H315; Εκλεκτικη 
Οργανοτοξικοτητα SE 3: H336; Τοξικότητα κατά την εισπνοή 
1: Н304; Τοξικότητα για υδρόβιους οργανισμούς με 
μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις 2: H411; 
Εύφλεκτο υγρό 2: H225

ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΛΗ

Εύφλεκτο υγρό 2: H225; Ερεθισμός των ματιών 2: H319; 
Εκλεκτικη Οργανοτοξικοτητα SE 3: H336

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ: H280

αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, αρωματικές ουσίες (κιτράλη)

θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους  50 ° C / 122 ° F.

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την

επαναχρησιμοποίηση. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Μετά από επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά για αρκετό χρονικό διάστημα, 

στη συνέχεια επικοινωνήστε με έναν οφθαλμίατρο αμέσως.

Παρατηρήστε τον κίνδυνο αναρρόφησης εάν εμφανιστεί εμετός. Εάν το θυμα διατηρεί τις αισθήσεις του,
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δώστε του να πιει µισό λίτρο νερό αµέσως. Μεταφέρετε στο νοσοκοµείο όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα. 

Εισπνοή: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. If not breathing give 

artificial respiration. 

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες

Επαφή µε το δέρµα: Causes skin irritation. 

Επαφή µε τα µάτια: Causes serious eye irritation. 

Βρώση: Based on available data, the classification criteria are not met. 

4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αµεση / Ειδική θεραπεία: ∆ιατηρείτε υπό ιατρική επίβλεψη για 48 τουλάχιστον ώρες. Treat symptomatically. 

Τµηµα 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Μέσα πυρόσβεσης: ∆ιοξείδιο του άνθρακα. Ξηρή χηµική σκόνη. Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες. Μη χ

ρησιµοποιείτε νερό. 

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

Κίνδυνοι από την έκθεση: Εύφλεκτο. Σχηµατίζει εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος. 

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: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίψετε στην αποχέτευση ή τους ποταµούς. Danger of explosion. 

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. Ανατρέξτε στο σηµείο 13 του ∆∆Α. Safe handling: see 

section 7 

(συνεχ...)

Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εισπνοή: αφαιρέστε το ατύχημα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε το να ξεκουραστεί. Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολιών ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν, 

ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν δεν αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή.

Αντιμετωπίστε συμπτωματικά.

Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. 

Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / σπρέι. 

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και τα ρούχα του δέρματος. 

Φορέστε τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας

Κίνδυνος έκρηξης.

Ασφαλές χειρισμό: βλ. Ενότητα 7

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
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Τµηµα 7: Χειρισµός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Απαιτήσεις χειρισµού: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even after use. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αναρροφητικός 

εξαερισµός της περιοχής. Do not breathe gas/fumes/spray. Keep away from sources of 

ignition - no smoking. Advice on protection against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep away from sources of ignition. 

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. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other 

ignition sources. No smoking. Do not store together with: Radioactive substances. 

Pyrophoric liquids and solids. Keep away from food, drink and animal feed. 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική τελική χρήση(εις): Preparatory and cleaning products 

Τµηµα 8: 8λεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

8.1. Παράµετροι ελέγχου

Επικίνδυνα συστατικά:

PROPAN-2-OL

Αναπνεύσιµη σκόνηΟρια έκθεσης εργαζοµένων

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

GR 980 mg/m3 1225 mg/m3   -   -

KOHLENDIOXID

EU 9100 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

8.2. Ελεγχοι έκθεσης

Μηχανολογικά µέτρα: Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται επαρκώς. Do not breath 

gas/fumes/vapor/spray. 

Αναπνευστική προστασία: Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Short term filter device: Filter A/P2 

Προστασία χεριών: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

(συνεχ...)

Συμβουλές για ασφαλή χειρισμό

Μην τρυπάτε ούτε καίτε, ακόμα και μετά τη χρήση.Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αναρροφητικός

εξαερισμός της περιοχής. Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / σπρέι.

Κρατήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης - μη καπνίζοντες. Συμβουλές για την προστασία από 

τη φωτιά και την έκρηξη. Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή σε οποιοδήποτε υλικό πυρακτώσεως. 

Προστατεύστε από το ηλιακό φως. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 ° C / 122 ° F. 

Μακριά από πηγές ανάφλεξης.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Φυλάσσετε μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοικτές φλόγες και άλλες 

πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Προπαρασκευαστικά και προϊόντα καθαρισμού

ΠΡΟΠΑΝΟ-2-ΌΛΗ

ΔΙΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ

Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / σπρέι.

Απαιτείται αναπνευστική προστασία σε περίπτωση:

υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή

ανεπαρκής εξαερισμός.

Βραχυπρόθεσμη συσκευή φίλτρου: Φίλτρο A / P2

Όταν χειρίζεστε με χημικές ουσίες, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια με την ετικέτα CE, 

συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ψηφίων ελέγχου. Η ποιότητα των ανθεκτικών σε

ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΛΗ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
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chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable material: NBR (Nitrile rubber) (0.4 mm), KFM 

(fluoro rubber) (0.7 mm), Breakthrough time (maximum wearing time):>480 min As the 

product is a preparation, consult the glove manufacturer for exact breakthrough time. 

Προστασία µατιών: Γυαλιά ασφαλείας. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 

166 

Προστασία δέρµατος: Wear anti-static footwear and clothing. 

Τµηµα 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Κατάσταση: Υγρό 

Χρώµα: clear 

Οσµή: like: Lemon 

Ταχύτητα εξάτµισης: not determined 

Οξειδωτικό: Μη οξειδωτικό (σύµφωνα µε τα κριτήρια της ΕΚ) 

∆ιαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτο 

Σηµείο / περιοχή ζέσης: >65 Σηµείο / περιοχή τήξης: ∆εν ισχύει.

Ορια αναφλεξ. %: χαµηλότερο: ∆εν ισχύει. ανώτερο: ∆εν ισχύει.

Σηµείο ανάφλεξης: <0 Συντελ. καταν. οκτανόλη/νερό: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

Αυτοαναφλεξιµότητα: ∆εν ισχύει. Πίεση ατµών: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

Σχετική πυκνότητα: 0.707 g/cm3 pH: ∆εν ισχύει.

9.2. Αλλες πληροφορίες

Αλλες πληροφορίες: ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

Τµηµα 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. ∆ραστικότητα

∆ραστικότητα: Flammable, Ignition hazard. 

10.2. Χηµική σταθερότητα

Χηµική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: No known hazardous reactions. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες να αποφεύγονται: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5. Μη συµβατά υλικά

Υλικά να αποφεύγονται: ∆ε διατίθενται δεδοµένα. 

(συνεχ...)

χημικά προστατευτικών γαντιών πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση 

και ποσότητα επικίνδυνων ουσιών. Κατάλληλο υλικό: NBR (0,4 mm), KFM (φθοριούχο καουτσούκ) 

(0,7 mm), χρόνος διέγερσης (μέγιστος χρόνος φθοράς):> 480 min Επειδή το προϊόν είναι 

παρασκεύασμα, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του γαντιού για τον ακριβή χρόνο διέγερσης.

 Κατάλληλη προστασία ματιών: Ποτήρια ματιών με πλευρική προστασία DIN EN

Να φοράτε αντιστατικά υποδήματα και ρούχα.

όπως: Λεμόνι

Σαφή

δεν έχει καθοριστεί

Εύφλεκτο, Κίνδυνος ανάφλεξης.

Καμία γνωστή επικίνδυνη αντίδραση.

Μακριά από πηγές θερμότητας (π.χ. θερμές επιφάνειες), σπινθήρες και ανοικτές φλόγες.

Οι ατμοί μπορούν να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα.
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10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικ. προϊόντα αποσύνθ.: No dangerous decomposition products known. 

Τµηµα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Επικίνδυνα συστατικά:

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Σχετικοί κίνδυνοι για ουσία:

Κίνδυνος Οδός Βάση

∆ιάβρωση και ερεθισµός του 

δέρµατος

DRM Επικίνδυνος: υπολογισµένο

Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών OPT Επικίνδυνος: υπολογισµένο

STOT-εφάπαξ έκθεση   - Επικίνδυνος: υπολογισµένο

Συµπτώµατα / Οδοί έκθεσης

Επαφή µε το δέρµα: Causes skin irritation. 

Επαφή µε τα µάτια: Causes serious eye irritation. 

Βρώση: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Τµηµα 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα ∆ε διατίθενται δεδοµένα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

Ανθεκτικότ. και αποικοδόµηση: The product has not been tested. 

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: The product has not been tested. 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα: The product has not been tested. 

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. 

(συνεχ...)

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΠΡΟΠΑΝΟ-2-ΌΛΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί.

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί.

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί.

ΠΡΟΠΑΝ-2-ΟΛΗ
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Τµηµα 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επιχειρήσεις διάθεσης: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. Classified as hazardous waste. 

Κωδικός αριθµός αποβλήτων: 160504

∆ιάθεση συσκευασίας: Non-contaminated packages may be recycled. Handle contaminated packages in the 

same way as the substance itself. 

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

14.1. Αριθµός ΟΗΕ

Αριθ. Η.Ε.: UN 1950

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

Ονοµασία µεταφορέα: AEROSOLS

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

Τάξη µεταφοράς: 2

14.4. Οµάδα συσκευασίας

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικά επικίνδυνος: Ναι Θαλάσσιος ρύπος: <χι

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Ειδικές προφυλάξεις: Warning: Flammable gases 

Κωδικός σήρραγας: D

Κατηγορία µεταφοράς: 2

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης ΝΑ1ΠΟΜ 73/78 και του κώδικα I1C

Μεταφορά ασυσκεύαστο: not applicable 

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: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % (692,077 g/l) 

Information according to 2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic Environment 

(SEVESO III):

Additional information: P3b Additional infofrmation:

(συνεχ...)

Συμβουλές για τη διάθεση

Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε επιφανειακά νερά ή αποχετεύσεις. Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. 

αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενα χημικά · αέρια σε δοχεία πίεσης (συμπεριλαμβανομένων 

halons) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Κατατάσσεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

Οι μη μολυσμένες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Χειριστείτε τις μολυσμένες 

συσκευασίες με τον ίδιο τρόπο όπως και η ίδια η ουσία.

Προειδοποίηση: Εύφλεκτα αέρια

Δεν εφαρμόζεται

2004/42 / ΕΕ (ΠΟΕ): 97,889% (692,077 g / l) 2004/42 /

Πληροφορίες σύμφωνα με το 2012/18 / ΕΕ: E2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον

(SEVESO III):

Πρόσθετες πληροφορίες: P3b

Πρόσθετες πληροφορίες: να ακολουθήσουν: 850/2004 / ΕΚ, 79/117 / ΕΟΚ, 689/2008 / ΕΚ, 2008/47 / ΕΚ
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to follow: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC, 2008/47/EC Regulation (EC) No 

648/2004 of the European Parlament and of the council of 31 March 2004 on detergents. 

National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile work protection 

guideline' (94/33/EC). 

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 (σΕΑΓΘ) 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: H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.

H225: Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.

H229: ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.

H280: Περιέχει αέριο υπό πίεση� εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί.

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς.

H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

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

Απαλλακτική ρήτρα: The above information describes exclusively the safety requirements of the product and 

is based on our present-day knowledge. The information cannot be transferred to other 

products. In the case of mixing the product with other products or in the case of 

processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new 

made-up material. The information cannot be transferred to other products. In the case 

of mixing the product with other products or in the case of processing, the information on 

this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material. 

(τελική σελίδα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά.

Εθνικές κανονιστικές πληροφορίες

Περιορισμοί απασχόλησης:

Παρατηρήστε τους περιορισμούς στην απασχόληση ανηλίκων σύμφωνα με την κατευθυντήρια 

γραμμή για την προστασία των ανηλίκων (94/33 / ΕΚ).

Οι παραπάνω πληροφορίες περιγράφουν αποκλειστικά τις απαιτήσεις ασφαλείας του 

προϊόντος και βασίζονται στις σύγχρονες γνώσεις μας. Οι πληροφορίες προορίζονται να 

σας δώσουν συμβουλές σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται 

σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, για αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και 

απόρριψη. Οι πληροφορίες δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση 

ανάμειξης του προϊόντος με άλλα προϊόντα ή σε περίπτωση επεξεργασίας, οι πληροφορίες 

σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας δεν ισχύουν αναγκαστικά για το νέο φτιαγμένο υλικό.


