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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Όνομα προϊόντος:  SANITEX MVP ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ     
 
Κωδικός προϊόντος: 1060054                              
 
Εφαρμογή/ χρήση προϊόντος:  Επαγγελματική χρήση. Για χρήση στη βιομηχανία  ή  Ιδρύματα.   
                                                   Καθαριστικός παράγων. 
 

Προμηθευτής: 
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 
 
Υπεύθυνος διάθεσης:  
ClearNet, Ρόδου 52, 14452 Μεταμόρφωση. 
Τηλέφωνο:2102830545 
Fax : 2102830576  
E-mail : nikospap@clearnet.gr 
 

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 2102830545 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  210-7793777             

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Ταξινόμηση του μίγματος: Εύφλεκτο 
Ταξινόμηση CLP (GHS): Εύφλεκτο υγρό, κατηγορία κινδύνου 3. 
 
Κίνδυνοι για τον άνθρωπο: Χαμηλός κίνδυνος για συνήθη βιομηχανικό ή εμπορικό χειρισμό.  
Φυσικοχημικοί κίνδυνοι: Εύφλεκτο.  
Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή  
Νομοθεσία.  
Άλλες πληροφορίες: Μακριά από παιδιά. 
 
Στοιχεία επισήμανσης (99/45/ΕΚ): 
Σύμβολα κινδύνου: κανένα 
 
Φράσεις R και S: R10    Εύφλεκτο   
 
Στοιχεία σήμανσης (1272/2008/ΕΟΚ): 
Πικρογράμματα κινδύνου:                                                                                                                  

                                                                 
   
Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή 
 
Φράσεις Η και Ρ:   Η226                         Υγρό και ατμοί εύφλεκτοι 
                              Ρ210                          Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες – Μην  
                                                                καπνίζετε               
                              Ρ370+P378 αλκ.       Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα (CO2),  
                                                                αφρό  ανθεκτικό σε αλκοόλη,ξηρά σκόνη ή ομίχλη νερού για την κατάσβεση. 
                              Ρ233                         Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
 

mailto:info@vectair.co.uk
mailto:nikospap@clearnet.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ                                                            
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 
Ημ. έκδοσης: 05-04-2012                                                      Αντικαθιστά την έκδοση με ημερομηνία: - 

 
 

 
 
Ονομασία προϊόντος: Sanitex Καθαριστικό Επιφανειών                                                                                Σελίδα 2/6 
 
 

                              Ρ501                         Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς  
                                                                διάθεσης χημικών αποβλήτων. 
 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Περιγραφή προϊόντος:         Μίγμα 

 
Πληροφορίες για επικίνδυνες ουσίες: 
 
 
 

 
Χημική ονομασία 
 

 
Περιεκτικότητα β/β % 

 
CAS No. 

 
EC No. 

 
Σύμβολα 

 
Φράσεις - R 

 
Αιθανόλη 
 

 
25-50 

 
64-17-15 

 
200-578-6 

 
       F 

 
11 

 
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 No. 

 
Τάξη κινδύνου 

 
Πικτογράμματα 

 
Δηλώσεις Η 

 
Αιθανόλη 
 

 
01-2119457610-43 

 
Εύφλ. Υγρό κατ. 2 

 
GHS02 

 
Η225 

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

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
Επιδράσεις και συμπτώματα 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ζάλη και αίσθημα αδιαθεσίας. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει τσούξιμο στα μάτια ή ερύθημα. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μπορεί να προκαλέσει αίσθημα αδιαθεσίας, εμετό και διάρροια. 
 
Μέτρα πρώτων βοηθειών 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε ιατρό εάν το άτομο αισθάνεται  
                                         αδιαθεσία. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό πριν  
                                                          στεγνώσει το προϊόν.   
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 προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Χορηγήστε ένα ποτήρι νερό. Χορηγήστε  
                                            συμπυκνωμένο γάλα ή μία μπουκιά βούτυρο. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα  
                                            σε ένα αναίσθητο άτομο. Συμβουλευτείτε ιατρό εάν ο παθών αισθάνεται αδιαθεσία. 
 
 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Πυροσβεστικά μέσα:  
 
Κατάλληλα:                          Διοξείδιο του άνθρακα, αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη, ξηρή σκόνη,   
                                              ομίχλη νερού 
 
Ακατάλληλα:                        Τζετ νερού 
 
Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης: Κανένας γνωστός.  
 
Επικίνδυνα προϊόντα  
Θερμικής διάσπασης: Εάν η καύση του προϊόντος είναι ατελής μπορεί να εκλυθεί μονοξείδιο του άνθρακα.  
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Ειδικά μέτρα προστασίας για τους πυροσβέστες: Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό αναπνευστικής  
                                                                                      προστασίας σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού.  
 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΣΑ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
Προσωπικές προφυλάξεις: Κίνδυνος ολισθηρότητας. Καθαρίστε αμέσως το χυμένο υλικό. Να φοράτε παπούτσια  
                                                με αντιολισθητικές σόλες. Αποφεύγετε την επαφή με το χυμένο ή διαρρέον υλικό.  
                                                Αναφερθείτε επίσης και στην παράγραφο 8. 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. Μεγάλες διαρροές: Περιορίστε σε ανάχωμα.  
 
 
Μέθοδοι καθαρισμού: Μαζέψτε το χυμένο υλικό σε περιέκτες. Απορροφήστε τα υπολείμματα με άμμο ή άλλο  
                                      αδρανές υλικό. Διαθέστε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων. Ξεπλύνετε  
                                      τυχόν υπολείμματα με άφθονο νερό.   
 
Άλλες πληροφορίες:  Ενημερώστε τις αρχές εάν προκληθεί ή πιθανόν να προκληθεί έκθεση στο ευρύ κοινό ή στο  
                                     περιβάλλον.   
 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
Χειρισμός: Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με τους κανόνες καλής επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας σε καλά  
                    αεριζόμενους χώρους. Γειώστε τον περιέκτη και τα εξαρτήματα υποδοχής. Χρησιμοποιήστε  
                    αντιεκρηκτικό εξοπλισμό  ηλεκτρικών/εξαερισμού/φωτισμού. Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που δεν  
                    προκαλούν σπινθήρα. Λάβετε προφυλάξεις για στατικό ηλεκτρισμό. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να  
                    προκαλέσει φωτιά. Διασφαλίστε την συνέχιση παροχής ρεύματος γειώνοντας/συνδέοντας  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.  
                        Προστατεύστε από την έκθεση σε ηλιακές ακτίνες και μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες.  
 
Συνιστώμενη συσκευασία: Διατηρήστε μόνο στην αρχική του συσκευασία. 
Χρήση: Μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα. 
 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Τεχνικά μέτρα: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα μέτρα  
                           προφύλαξης για  εργασία με χημικά. 
Μέτρα υγιεινής: Όταν το χρησιμοποιείτε, μη τρώτε, μη πίνετε και μη 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 

 
Αιθυλική αλκοόλη 
 

 
Μεγάλη Βρετανία 

 
1920 

 
             - 

 
            - 

 
 
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.  
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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 ματιών: Να φοράτε κατάλληλα γυαλιά προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος πιθανής επαφής με τα μάτια. 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Εμφάνιση: Υγρό 
Χρώμα: Άχρωμο 
Οσμή: Αρωματική 
Όριο οσμής: Δεν είναι γνωστό 
Ph: 7 
Διαλυτότητα στο νερό : Ευδιάλυτο 
Συντελεστής κατανομής n-octanol/Water: Μη εφαρμόσιμο 
Σημείο ανάφλεξης : 26°C               (PMcc) 
Σημείο αυτανάφλεξης: >200°C 
Σημείο/εύρος βρασμού: 78°C 
Σημείο/εύρος τήξεως: <0°C 
Όρια έκρηξης (στον αέρα): Δεν είναι γνωστά 
                                                                             Κατώτατο όριο έκρηξης στον αέρα (%): 3,4 (αιθανόλη) 

                                                                             Ανώτατο όριο έκρηξης στον αέρα (%): 19 (αιθανόλη) 

Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη εφαρμόσιμο 

Θερμοκρασία διάσπασης: Μη εφαρμόσιμο 

Τάση ατμών (20ºC): Άγνωστο 
Πυκνότητα ατμών (20ºC): Άγνωστο                      (αέρας=1) 
Σχετική πυκνότητα (20ºC): 0,9g/ml 
Ταχύτητα εξάτμισης: <1                                         (n-butylacetate=1) 
 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 
Συνθήκες προς αποφυγή: Βλέπε Παράγραφο 7. 
Υλικά προς αποφυγή: Μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες.  
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά. 
Αντιδρασιμότητα: Καμία άλλη επικίνδυνη αντίδραση δεν είναι γνωστή. 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Δεν έχει γίνει τοξικολογική έρευνα για το συγκεκριμένο προϊόν. 
 
Δια της εισπνοής 
Οξεία τοξικότητα: Υπολογιστικό LC50: >10 mg/l. Συστατικά με μη γνωστή τοξικότητα: 2%. ΑΤΕ: >5mg/l. Μπορεί να  
                             προκαλέσει πονοκέφαλο, ζάλη και αίσθημα αδιαθεσίας. 
Ευαισθητοποίηση: Δεν περιέχει ουσίες που ευαισθητοποιούν το αναπνευστικό. Δεν ταξινομείται - βάσει των  
                               διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Καρκινογένεση: Δεν αναμένεται να έχει καρκινογόνο δράση. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα  
                           κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Μεταλλαξιγένεση: Δεν αναμένεται να έχει μεταλλαξιογόνο δράση. 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. 
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Διαβρωτικότητα/ερεθιστικότητα: Η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και απολίπωση του  
                                                   δέρματος. 
Ευαισθητοποίηση: Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Μεταλλαξιγένεση:  Δεν αναμένεται να έχει μεταλλαξιογόνο δράση. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων,  
                               τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
 
Δια της επαφής με τα μάτια (διάβρωση/ερεθισμός) : Μπορεί να προκαλέσει ελαφρό ερεθισμό. 
 
Δια της κατάποσης:  
Οξεία τοξικότητα: Υπολογιστικό LD50: >5000 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 αναμένεται να έχει καρκινογόνο δράση. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα  
                           κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Μεταλλαξιγένεση: Δεν αναμένεται να έχει μεταλλαξιογόνο δράση. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων,  
                              τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Δεν έχει γίνει οικοτοξικολογική έρευνα για το συγκεκριμένο προϊόν 
 
Οικοτοξικότητα: Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. Υπολογιστικό LC50 (fish): 218 mg/l.  
                            Υπολογιστικό EC50 (waterflea): 407 mg/l. Περιέχει <1% συστατικά με άγνωστη επικινδυνότητα για  
                            το υδάτινο περιβάλλον. Δεν ταξινομείται-βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης  
                            δεν πληρούνται. 
Κινητικότητα: Εάν το προϊόν εισχωρήσει στο έδαφος, θα έχει υψηλή κινητικότητα και μπορεί να μολύνει τα υπόγεια  
                         ύδατα.  
 
 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης: δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία διαθέσιμα. Τα επιφανειοδραστικά  
                                                                           συστατικά που περιέχει το προϊόν πληρούν τα κριτήρια  
                                                                           βιοδιασπασιμότητας του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 των  
                                                                          απορρυπαντικών. 
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία διαθέσιμα 
 
Άλλες πληροφορίες: Μη εφαρμόσιμο. 
 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
Υπολείμματα προϊόντος: Να μην απορρίπτετε την άδεια συσκευασία στα 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, κοπούν ή συγκολληθούν. 
 
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. 
 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
Aριθμός ΟΗΕ: UN 1170 
Ονομασία μεταφοράς: ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ) 
ADR/RID Οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές 
 
         Κλάση κινδύνου: 3 
         Κωδικός ταξινόμησης: F1 
         Ομάδα συσκευασίας:  III 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ                                                            
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 
Ημ. έκδοσης: 05-04-2012                                                      Αντικαθιστά την έκδοση με ημερομηνία: - 

 
 

 
 
Ονομασία προϊόντος: Sanitex Καθαριστικό Επιφανειών                                                                                Σελίδα 6/6 
 
 

         Επισήμανση κινδύνου: 3 
 

 
 
IMDG (Θαλάσσιες μεταφορές) 
 
Κλάση κινδύνου IMDG: 3 
         Ομάδα συσκευασίας IMDG: III 
EmS (Φωτιά/έκλυση): F-E/S-D 
         Θαλάσσια μόλυνση: Όχι 
 
         ΙΑΤΑ (Αεροπορικές μεταφορές) 
 
Κλάση κινδύνου: 3 
 
Άλλες πληροφορίες: Μπορεί να υπάρχουν ειδικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. 
 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Κανονισμός (EC) 1907/2006 (REACH), Κανονισμός (EC) 1272/2008 (CLP) και άλλοι  
                                         κανονισμοί. 
 
Πρόσθετη επισήμανση: Καμία  
 
Άλλες πληροφορίες: Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει το κείμενο:  
 
Δήλωση συστατικών σύμφωνα με τον Κανονισμό 648/2004:  

Περιέχει: Συγκέντρωση (%) 

Μη ιονικά επιφανειοδραστικά <5 

Άρωμα, hexyl cinnamal, Butylphenyl methylpropional 

 

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Οι πληροφορίες στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1907/2006 με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2006 και είναι ακριβείς βάσει του επίπεδου των γνώσεών και της εμπειρίας 
μας μέχρι την συγκεκριμένη 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 τις ιδιότητες 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 νέες πληροφορίες σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση χαρακτηρίζονται με αστερίσκο (*). 
 
Πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στην παράγραφο 3: 
R11      Πολύ εύφλεκτο 
 
Πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στην παράγραφο 3: 
H225     Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμοί 
 
 
Αριθμητική φόρμα: “,” χρησιμοποιείται για διαχωρισμό δεκαδικών αριθμών 
 
 
 
Ιστορικό: 
Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 05-04-2012 


