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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 
Ημερομηνία έκδοσης: Ιούλιος 2012                                                                                     
Ονομασία προϊόντος:  Vectair Airoma Air Freshener 270ml                                                                                         
 
 

 

 
 

Όνομα προϊόντος:  Vectair Airoma Air Freshener 270ml     
 
Κωδικός προϊόντος: -                                  
 

Εφαρμογή/ χρήση προϊόντος:  SU22 Επαγγελματική χρήση. Για χρήση στη βιομηχανία  ή  θεσμική χρήση. 
                                                 PC3 Αρωματικό Χώρου. 
 
1.3 Υπεύθυνος διάθεσης: 
Vectair Systems Ltd. 
Unit 3 Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke Hampshire RG24 8 NU  
United Kingdom  
Telephone :  
Fax : +44-1256-319510  
E-mail : info@vectair.co.uk 
 
1.4 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης: 
ΕΚΑΒ: 166 
VECTAIR SYSTEMS L.t.d: +441256319500 
CLEARNET: +30 210 2830545 
 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  210-7793777             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης  
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 
Ημερομηνία έκδοσης: Ιούλιος 2012                                                                                                                                                                        
Ονομασία προϊόντος:  Vectair Airoma Air Freshener 270ml  
                                                                                        

 
 

 
Ταξινόμηση του μίγματος: Εξαιρετικά εύφλεκτο 
Ταξινόμηση CLP (GHS): Εύφλεκτα αεροζόλ, κατηγορία κινδύνου 1. 
Κίνδυνοι για τον άνθρωπο: Χαμηλός κίνδυνος για συνήθη βιομηχανικό ή εμπορικό χειρισμό. Η έκθεση σε υψηλές 
συγκεντρώσεις ατμών μπορεί να προκαλέσει ναρκωτική δράση. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Η 
σκόπιμα καταχρηστική χρήση με την ακούσια εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων του περιεχομένου μπορεί να είναι 
επιβλαβής ή θανατηφόρα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
Φυσικοχημικοί κίνδυνοι: Εξαιρετικά εύφλεκτο. Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μη 
ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. Μη ψεκάζετε κοντά σε φωτιά, πηγές θερμότητας ή 
ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία. Το αεροζόλ μπορεί να εκραγεί από την ανάπτυξη εσωτερικής πίεσης εάν εκτεθεί σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C. 
Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία.  
Άλλες πληροφορίες: Μακριά από παιδιά. Προσοχή: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά 
αεριζόμενο χώρο. Ψεκάστε σε σύντομους ψεκασμούς για μικρά χρονικά διαστήματα μόνο. Επιβλαβές για τα κατοικίδια 
ζώα. 
 
 

Στοιχεία σήμανσης (99/45/ΕΟΚ): 
Σύμβολα κινδύνου:                                                                                                                     

                                                      
                                                          F+: Εξαιρετικά Εύφλεκτο 
 
 
Φράσεις R και S:                     R12   Εξαιρετικά εύφλεκτο 

                                   S2     Μακριά από παιδιά 
                                   S16   Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα 
                                   S23   Αεροζόλ. Μην εισπνέετε εκνεφώματα 

                                                S51   Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
 
 
 

 
Στοιχεία σήμανσης (1272/2008/ΕΟΚ): 
Πικρογράμματα κινδύνου:                                                                                                                  

                                                          
                                                                              
Προειδοποιητική λέξη:     Κίνδυνος 
 
Φράσεις Η και Ρ:      Η222             Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα 
                              Ρ210             Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες.φλόγες/θερμές επιφάνειες – Μην καπνίζετε               
                              Ρ211             Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης                                  
                              Ρ251             Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. 
                              Ρ410+Ρ412   Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που  
                                                  υπερβαίνουν τους 50°C. 

2 . Προσδιορισμός επικινδυνότητας  
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Περιγραφή προϊόντος:         Μίγμα 

 
Πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες: 
 

Χημική ονομασία

 

Περιεκτικότητα β/β 

%  
 

CAS No/ EC No

 

Σύμβολα Φράσεις-R 

Isobutane 50-75 75-28-5 200-857-2 F+ 12 

Ethanol 10-20 64-17-5 200-578-6 F 11 

Propan-2-ol 5-10 67-63-9 200-661-7 F; Xi 11-36-67 

Fragrance  <8 Μίγμα Μίγμα   

Propyleneglycol 1-5 57-55-6 200-338-0 - - 

Butane 1-5 106-97-8 203-448-7 F+ 12 

Propane 0,1-1 74-98-6 200-827-9 F+  12 

 
Αναφερθείτε στην παράγραφο 16 για τα πλήρη κείμενα κάθε σχετικής φράσης R. Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης, εφόσον 
είναι σχετικά, αναφέρονται στην παράγραφο 8.  
 

Χημική ονομασία

 

REACH Nr. 
 

Τάξη κινδύνου Πικτογράμματα

 

Φράσεις-Η 

Isobutane

 
01-2119485395-27 Εύφλ. Αέριο.1; 

Αέριο υπό πίεση 
GHS02; 
GHS04 

H220 

Ethanol 01-2119457610-43 
 

Εύφλ. Υγρό2 
 

GHS02 
 

H225 
 

Isopropyl alcohol 01-2119457558-25 Εύφλ. Υγρό2; Ερεθ. 
Οφθ.2; STOT SE3 

GHS05; GHS07
 

H225; H319; H336
 

Fragrance      

Propyleneglycol 01-2119456809-23 - - - 

Butane  Εύφλ. Αέριο.1; 
Αέριο υπό πίεση 

GHS02; 
GHS04 

HkAM;IA220 

Propane 01-2119457558-25
 

Εύφλ. Αέριο.1; 
Αέριο υπό πίεση

 

GHS02; 
GHS04

 

H220
 

 
Αναφερθείτε στην παράγραφο 16 για τα πλήρη κείμενα κάθε σχετικής φράσης Η. 
 

 
 

 
 
 

Επιδράσεις και συμπτώματα 
Σε περίπτωση εισπνοής: Καμία γνωστή ειδική επίδραση ή σύμπτωμα 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος και 
ερύθημα.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει τσούξιμο στα μάτια ή ερύθημα 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη εφαρμόσιμο 

3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά  
 
 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών  
 
 



Page 4 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006                                                                                     
Ημερομηνία έκδοσης: Ιούλιος 2012                                                                                     
Ονομασία προϊόντος:  Vectair Airoma Air Freshener 270ml                                                                                         
 
Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μη εφαρμόσιμο σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Συμβουλευτείτε ιατρό εάν το άτομο 
αισθάνεται αδιαθεσία. 
 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και 
σαπούνι πριν στεγνώσει το προϊόν. Εάν προκληθεί ερεθισμός συμβουλευτείτε ιατρό. 
 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά τα μάτια με νερό (χλιαρό) για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε 
τους φακούς επαφής. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευθείτε ιατρό. 
 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη εφαρμόσιμο 
 
 
 
 
 

 
Πυροσβεστικά μέσα:  
 
Κατάλληλα:                          Διοξείδιο του άνθρακα, Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη. Ξηρής σκόνης.   
                                             Σπρέι νερού 
Ακατάλληλα:                        Τζετ νερού 
 
Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης: Το αεροζόλ μπορεί να εκραγεί από την ανάπτυξη εσωτερικής πίεσης εάν εκτεθεί σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50°C. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης να μην εκτίθεται σε υπερθερμασμένα δοχεία 
αεροζόλ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό για να ψυχθεί το δοχείο και να αποφευχθεί έκρηξη του αεροζόλ. 
 
Επικίνδυνα προϊόντα  
Θερμικής διάσπασης: Εάν η καύση του προϊόντος είναι ατελής μπορεί να εκλυθεί μονοξείδιο του άνθρακα.  

 
Ειδικά μέτρα προστασίας για τους πυροσβέστες: Καταπολεμήστε την πυρκαγιά στην οποία εμπλέκονται αεροζόλ από 
μία προστατευμένη θέση. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό αναπνευστικής προστασίας σε περίπτωση ανεπαρκούς 
αερισμού.  

 
 

 
 

 

 
Προσωπικές προφυλάξεις: Κίνδυνος ολισθηρότητας. Καθαρίστε αμέσως το χυμένο υλικό. Να φοράτε παπούτσια με 
αντιολισθητικές σόλες. Αποφεύγετε την επαφή με το χυμένο ή εκλυόμενο υλικό. Αναφερθείτε επίσης και στην 
παράγραφο 8. Μην εισπνέετε εκνεφώματα και/ή ψεκασμούς. Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Μη καπνίζετε. Η 
συσσώρευση εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων ενέχει κίνδυνο έκρηξης. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Η 
συσσώρευση (αερίων) σε χαμηλά σημεία ενέχει κίνδυνο ασφυξίας.             
                                                           
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:   Αποφεύγετε την ελευθέρωση του προϊόντος στους υπονόμους, στα επιφανειακά νερά 
και/ή στον υδροφόρο ορίζοντα. Το προς διάθεση προϊόν δεν θα πρέπει να αφήνεται να μολύνει το έδαφος ή το τα νερά.  
 
Μέθοδοι καθαρισμού: Μαζέψτε το χυμένο υλικό σε περιέκτες. Συλλέξτε τα δοχεία σε κατάλληλους εγκεκριμένους 
περιέκτες. Μη τρυπήσετε τα δοχεία αεροζόλ. Ξεπλύνετε τα υπολείμματα με άφθονο νερό και σαπούνι.. 
 
Άλλες πληροφορίες:  Ενημερώστε τις αρχές εάν προκληθεί ή πιθανόν να προκληθεί έκθεση στο ευρύ κοινό ή στο 
περιβάλλον.   
 
 
 
 

 

 
Χειρισμός: Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με τους κανόνες καλής επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας σε καλά 
αεριζόμενους χώρους. Προσοχή: Δοχείο υπό πίεση. Μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες 
που υπερβαίνουν τους 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί, ακόμα και άδειο μετά τη χρήση. Μακριά από πηγές ανάφλεξης – 
Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. 

5 . Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς  

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης  

7. Χειρισμός και αποθήκευση  



Page 5 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006                                                                                     
Ημερομηνία έκδοσης: Ιούλιος 2012                                                                                     
Ονομασία προϊόντος:  Vectair Airoma Air Freshener 270ml                                                                                         
 
Μη ψεκάζετε κοντά σε φωτιά, πηγές θερμότητας ή ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία. Η ηλεκτροστατική εκφόρτιση 
μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Διασφαλίστε την συνέχιση παροχής ρεύματος σωματώνοντας και γειώνοντας όλες τις 
συσκευές. Μην εισπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  
 
Αποθήκευση: Αποθηκεύετε το προϊόν χωρίς να καταψύχεται, σε δροσερό (<35°C), ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
Προστατευόμενο από τις ηλιακές ακτίνες και μακριά από θερμότητα. 
Συνιστώμενη συσκευασία: Μη εφαρμόσιμο 
Χρήση: Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
 
 
  

 
 

 
Τεχνικά μέτρα: Να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα μέτρα προφύλαξης για την εργασία με χημικά. 
Μέτρα υγιεινής: Όταν το χρησιμοποιείτε να μη τρωτε, μη πίνετε ή καπνίζετε  
Όρια επαγγελματικής έκθεσης: Δεν έχουν καθοριστεί όρια έκθεσης στον χώρο εργασίας για το προϊόν.  
 
Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας (mg/m3): 
 

Χημική ονομασία

 

Χώρα 
 

TWA 8 hour (mg/m3) STEL 15 min 

(mg/m3)

 

Παρατηρήσεις 

Isobutane Μεγάλη Βρετανία 1900  MAC: AU, CH, EE, 
FI 

Ethanol Μεγάλη Βρετανία 1920 - - 

Propan-2-ol Μεγάλη Βρετανία
 

999
 

1250 - 

Propyleneglycol  Μεγάλη Βρετανία 474  Σύνολο ατμών και 
σωματιδίων 

Propyleneglycol   474  MAC UK, σύνολο 
ατμών και 

σωματιδίων 

Butane Μεγάλη Βρετανία 1450 1810 - 

 
 
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: Η επάρκεια του εξοπλισμού ατομικής προστασίας εξαρτάται εκτός των άλλων από 
την θερμοκρασία και το βαθμό εξαερισμού. Να λαμβάνετε πάντα επαγγελματικές συμβουλές για τις ειδικές τοπικές 
συνθήκες.  
 

Προστασία σώματος: Δεν απαιτείται η χρήση ειδικού επαγγελματικού ρουχισμού για φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Σε 
περίπτωση έκθεσης μεγάλης κλίμακας να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, φόρμες και ανάλογες μπότες. 
Κατάλληλα υλικά: nitril. Ένδειξη χρόνου ορίου διαπερατότητας: Δεν είναι γνωστός. 
 
Προστασία αναπνευστικού: Να φροντίζετε για επαρκή εξαερισμό. Να φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία σε 
περίπτωση μεγάλης έκθεσης. Κατάλληλη: Τύπος φίλτρου αερίων Α (καφέ), κατηγορία Ι ή ανώτερη π.χ. μάσκα προσώπου 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ140. 
 
Προστασία χεριών: Σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης δεν απαιτούνται γάντια. Να φοράτε γάντια σε περίπτωση συχνής ή 
παρατεταμένης χρήσης και σε περίπτωση μεγάλης έκθεσης. Κατάλληλα υλικά: nitril. ±0,5mm. Ένδειξη χρόνου ορίου 
διαπερατότητας: Δεν είναι γνωστός. 
 
Προστασία μαιών: Να φοράτε κατάλληλα γυαλιά προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος πιθανής επαφής με τα μάτια.   
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Έλεγχος της έκθεσης στο  προϊόν/ατομική  προστασία  

πρ ο σ τ α σ  πρ ο σ τ α σ ί α  
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9.1 Βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

 Εμφάνιση: Αερόλυμα 
 Χρώμα: Άχρωμο 
 Οσμή: Αρωματική 
 Όριο οσμής: Δεν είναι γνωστό 
 Ph: Μη εφαρμόσιμο                               Σχεδόν απουσία νερού 
 Διαλυτότητα στο νερό : Ευδιάλυτο 
 Συντελεστής κατανομής n-octanol/Water: Δεν είναι γνωστός 
 Σημείο ανάφλεξης : Μη εφαρμόσιμο        Εξαιρετικά εύφλεκτο 
 Σημείο αυτανάφλεξης: >245°C 
 Σημείο/εύρος βρασμού: Μη εφαρμόσιμο 
 Σημείο/εύρος τήξεως: Δεν είναι γνωστό 
 Όρια έκρηξης (στον αέρα): Δεν είναι γνωστά 

                                                                      - Κατώτατο όριο έκρηξης στον αέρα (%): 1,3 (βουτάνιο) 
                                                                      - Ανώτατο όριο έκρηξης στον αέρα (%): 19 (αιθανόλη) 
                                                                      - Δεν περιέχει οξειδωτικούς παράγοντες. 

 Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη εφαρμόσιμο 
 Θερμοκρασία διάσπασης: Μη εφαρμόσιμο 
 Ιξώδες (20°C): Δεν είναι γνωστό 
 Ιξώδες (40°C): Δεν είναι γνωστό 
 Τάση ατμών (20ºC): 350000Pa 
 Πυκνότητα ατμών (20ºC): Δεν είναι γνωστή            (αέρας=1) 
 Σχετική πυκνότητα (20ºC): 0,65 g/ml 
 Ταχύτητα εξάτμισης: Μη εφαρμόσιμο                      (n-butyl acetate=1) 

 
   
 

 

 
 
Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες 
Συνθήκες προς αποφυγή: Μακριά από πηγές ανάφλεξης και πηγές θερμότητας. Βλέπε Παράγραφο 7. 
Υλικά προς αποφυγή: Μη εφαρμόσιμο 
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν υπάρχουν γνωστά 
Αντιδρασιμότητα: Καμία άλλη επικίνδυνη αντίδραση δεν είναι γνωστή. 
 
 
 
 

 
 
Δεν έχει γίνει τοξικολογική έρευνα για το συγκεκριμένο προϊόν 
 
Δια της εισπνοής 
Οξεία τοξικότητα: Υπολογιστικό LC50: 10 mg/l. Συστατικά με μη γνωστή τοξικότητα: 6%. ΑΤΕ: >5mg/l. Καμία ειδική 
επίδραση και/ή σύμπτωμα δεν είναι γνωστά. 
Διαβρωτικότητα/ερεθιστικότητα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των αναπνευστικών οδών και βήχα. 
Ευαισθητοποίηση: Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Καρκινογένεση: Δεν περιέχει καρκινογόνες ουσίες. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Μεταλλαξιγένεση: Δεν περιέχει μεταλλαξιογόνες ουσίες. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
 
Δια της επαφής με το δέρμα  
Οξεία τοξικότητα: Υπολογιστικό LD50: >5000 mg/kg. Χαμηλή τοξικότητα. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Διαβρωτικότητα/ερεθιστικότητα: Μπορεί να προκαλέσει ελαφρό ερεθισμό. 
Ευαισθητοποίηση: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες  

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα  

11. Τοξικολογικές Πληροφορίες  
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Ονομασία προϊόντος:  Vectair Airoma Air Freshener 270ml                                                                                         
 
Καρκινογένεση: Δεν περιέχει καρκινογόνες ουσίες. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Μεταλλαξιγένεση:  Δεν περιέχει μεταλλαξιγόνες ουσίες. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
 
Δια της επαφής με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ελαφρό ερεθισμό. 
 
Δια της κατάποσης:  
Οξεία τοξικότητα: Αερόλυμα/εκνέφωμα: Η κατάποση δεν είναι πιθανή. Υπολογιστικό LD50: >2738 mg/kg. Χαμηλή 
τοξικότητα. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Μπορεί να 
προκαλέσει δυσκολία στην όραση. 
 
Διαβρωτικότητα/ερεθιστικότητα: Μπορεί να προκαλέσει αίσθηση αδιαθεσίας, εμετό και διάρροια. 
Καρκινογένεση: Δεν περιέχει καρκινογόνες ουσίες. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 
ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Μεταλλαξιγένεση:Δεν περιέχει μεταλλαξιογόνες ουσίες. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια 

ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
 
 

 

 

 

 
Δεν έχει γίνει οικοτοξικολογική έρευνα για το συγκεκριμένο προϊόν 
 
Οικοτοξικότητα: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.  
Κινητικότητα: Μη εφαρμόσιμο  
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης: δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία διαθέσιμα 
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία διαθέσιμα 
Άλλες πληροφορίες: Μη εφαρμόσιμο 
 
 

 

 

 

 
Υπολείμματα προϊόντος: Ανακυκλώσιμος μεταλλικός περιέκτης. Να μη τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση. Μη 
διαθέτετε την άδεια συσκευασία με τα συνήθη οικιακά απόβλητα. Οι περιέκτες μπορούν να ανακυκλωθούν. Να χειρίζεστε 
τα υπολείμματα του προϊόντος και τους περιέκτες που δεν είναι τελείως άδειοι ως επικίνδυνα απόβλητα. 
 

Πρόσθετες προειδοποιήσεις: Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο έκρηξης. Τα μη 
καθαρισμένα δοχεία να μη τρυπηθούν, ή κοπούν. 
 
Κατάλογος ευρωπαϊκών αποβλήτων:  Διαθέστε τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τη Οδηγία 91/689/EEC και του 
κώδικα αποβλήτων σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής 2000/532/EC, σε επίσημο χώρο χημικών αποβλήτων.  
 
Τοπική Νομοθεσία: Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα περιφερειακή, εθνική και τοπική 
νομοθεσία και κανονισμούς. Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να είναι πιο αυστηροί από τις περιφερειακές ή εθνικές 
απαιτήσεις και θα πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτούς. 
 

 
 

 

 

 
 
Aριθμός ΟΗΕ: UN 1950 
Ονομασία μεταφοράς: Αεροζόλ 
          
 
 
 
 
 

12. Οικολογικές Πληροφορίες  

13. Στοιχεία σχετικά με την διάθεση   
 

14. Πληροφορίες  σχετικά με τη μεταφορά   
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 
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ADR/RID Οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές 
 
         Κλάση κινδύνου: 2 
         Κωδικός ταξινόμησης: 5F 
         Ομάδα συσκευασίας:  - 
         Επισήμανση κινδύνου: 2.1 
 

 
 
         IMDG (Θαλάσσιες μεταφορές) 
         Κλάση κινδύνου IMDG: 2 
         Ομάδα συσκευασίας IMDG: - 
         EmS (Φωτιά/έκλυση): F-D/S-U 
         Θαλάσσια μόλυνση: Οχι 
 
         ΙΑΤΑ (Αεροπορικές μεταφορές) 
         Κλάση κινδύνου: 2 
         
Άλλες πληροφορίες: Μπορεί να υπάρχουν ειδικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. 
 
 

 
 
 
 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Κανονισμός (EC) 1907/2006 (REACH), Κανονισμός (EC) 1272/2008 (CLP), 75/324/EEC 
(Αεροζόλ) και άλλοι κανονισμοί. 
 
Πρόσθετη επισήμανση και άλλες πληροφορίες: Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει τις φράσεις: Προσοχή: Δοχείο υπό 
πίεση. Μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C. Να μην 
τρυπηθεί ή καεί, ακόμα και άδειο μετά τη χρήση. Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. 
Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μακριά από παιδιά. 
Στο Ηνωμένο βασίλειο συνιστάται όλα τα αεροζόλ να επισημαίνονται στο πίσω μέρος με την προειδοποίηση για τους 
κινδύνους κατάχρησης των πτητικών διαλυτών. Η ετικέτα θα πρέπει να περιέχει τη διακριτική φράση “Η κατάχρηση του 
διαλύτη μπορεί να επιφέρει ακαριαίο θάνατο” συνοδευόμενη από τη φράση “Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης”. 
 
  

 
 
 

 

Οι πληροφορίες στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 και είναι 
ακριβείς βάσει του επίπεδου των γνώσεών και της εμπειρίας μας μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του. Αποτελεί ευθύνη του 
χρήστη η ασφαλής χρήση του προϊόντος και η συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς που 
αφορούν στη χρήση του προϊόντος. Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας συμπληρώνει τα τεχνικά δελτία αλλά δεν τα 
υποκαθιστά και δεν αποτελεί εγγύηση σε ότι αφορά στην ασφάλεια του προϊόντος. Οι χρήστες προειδοποιούνται επίσης εκ 
των προτέρων για οιονδήποτε κίνδυνο τυχόν προκύψει εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από 
αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.   
 
Αλλαγές ή καινούργιες πληροφορίες σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση χαρακτηρίζονται με αστερίσκο (*). 
 
 

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις  

16. Άλλες πληροφορίες  
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Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Vectair Systems Ltd. στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί 
μόνο σαν οδηγός για την ασφαλή χρήση, αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος. Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν μας 
παρόντος και δεν αποτελεί εγγύηση για την ακρίβειά τους. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν και 
μπορεί να μην ισχύουν για την χρήση του προϊόντος σε τυχόν συνδυασμό με άλλα υλικά ή άλλες διαδικασίες. 
 
Συνιστώμενες χρήσεις και περιορισμοί: Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από αυτόν 
που συνιστάται χωρίς την έγκριση του τεχνικού τμήματος.  
Το παρόν ΔΔΑ έχει αναθεωρηθεί πλήρως και έχει αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010. 
 
Πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στην παράγραφο 3: 
R11      Πολύ εύφλεκτο 
R12      Εξαιρετικά εύφλεκτο 
R36      Ερεθίζει τα μάτια 
R67      H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
S11      Μακριά από πηγές ανάφλεξης 
 

Πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στην παράγραφο 3: 
H220     Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο 
H225     Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμοί 
Η319     Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια 
Η336     Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 
 
 
Ημερομηνία έκδοσης: 11-07-2012 


