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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ύμθωνα με ηον Κανονιζμό (ΔΚ) 1907/2006  

 

1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΙΟΝΣΟ  / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ / 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

Όλνκα πξντόληνο:   QUADRASAN ESP MANDARIN   

Δθαξκνγή:     Πξντόλ θαζαξηζκνύ. Δπαγγεικαηηθή ρξήζε.  

Γηάζεζε:    CLEAR NET, Ρόδνπ 52, Μεηακόξθσζε 144 52 

Σειέθσλν:     +30 210 28 30 545  

Fax:      +30 210 28 30 576  

E-mail:     info@clearnet.gr  

Υεκηθέο / Σερληθέο Πιεξνθνξίεο: Fax:+302108825501, Email:info@attikonalas.gr  

 

2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ  

Σαμηλόκεζε:     Δύθιεθην. Δξεζηζηηθό.  

Κίλδπλνη γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία:  Πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο. 
Δξεζίδεη ηα κάηηα. Υακειόο θίλδπλνο γηα ηε 
ζπλήζε βηνκεραληθή ή εκπνξηθή  ρξήζε.  

Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη:  Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο ΔΚ.  

 

3. ΤΣΑΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ  

Πεξηγξαθή πξντόληνο:     

Παξαζθεύαζκα. Τδαηηθό δηάιπκα ησλ παξαθάησ νπζηώλ, κε αθίλδπλεο πξνζκίμεηο 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο:  

ΟΝΟΜΑΙΑ % W.W. CASNR ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ > 10 64-17-5 F - R11 

ΑΡΩΜΑ 1-10 ΜΙΓΜΑ Xi - R38, R43, R52/53 

ΠΡΟΠΤΛΔΝ ΓΛΤΚΟΛ ΠΡΟΠΤΛ 
ΑΙΘΔΡΑ 

1-10 1569-01-3 R10, Xi – R41 

ΙΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗ 1 -10 67-63-0 F - R11, Xi - R36, R67 

ΚΟΚΑΜΙΓΟΠΡΟΠΤΛ ΒΔΣΑΙΝΗ 1-10 61789-40-0 X- R36 

ΓΩΓΔΚΤΛ ΜΔΘΤΛ ΑΜΜΩΝΙΟ 
ΥΛΩΡΙΓΙΟ 

1-10 7173-51-5 C – R34, Xn – R22 

Γίλεηαη αλαθνξά ζην Κεθάιαην 16 γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R. Όξην(α) 
επαγγεικαηηθήο έθζεζεο, θαηά πεξίπησζε, αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 8.  
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4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ  

Δπηδξάζεηο θαη ζπκπηώκαηα  

Δηζπλνή:  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πνλνθέθαιν, δάιε θαη έλα αίζζεκα 
αζζέλεηαο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη βήρα. 

Δπαθή κε ην δέξκα:  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Μπνξεί λα 
πξνθαιέζεη μεξνδεξκία θαη εξπζξόηεηα.  

Δπαθή κε ηα κάηηα:  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηζνύμηκν ζηα κάηηα θαη εξπζξόηεηα.  

Καηάπνζε:   Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αίζζεκα αζζελείαο, έκεηνο θαη 
δηάξξνηα.  

Πξώηεο βνήζεηεο  

Δηζπλνή:   Μεηαθηλήζηε ζε θαζαξό αέξα. πκβνπιεπηείηε γηαηξό εάλ ην 
ζύκα δελ αηζζάλεηαη θαιά.  

Δπαθή κε ην δέξκα:  Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα. Πιύλεηε ην δέξκα ακέζσο κε 
άθζνλν λεξό πξηλ ζηεγλώζεη ην πξντόλ επάλσ. πκβνπιεπηείηε 
γηαηξό εάλ παξνπζηαζηεί εξεζηζκόο.  

Δπαθή κε ηα κάηηα:  Πιύλεηε κε (ριηαξό) λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Αθαηξέζηε 
ηνπο θαθνύο επαθήο. πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό εάλ ν 
εξεζηζκόο επηκέλεη.  

Καηάπνζε:  Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό. Να μεπιύλεηε ην ζηόκα. Γώζηε έλα 
πνηήξη λεξό. Γώζηε ζπκππθλσκέλν γάια ή έλα θνκκάηη 
βνύηπξν. Με δίλεηε πνηέ ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ 
έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. πκβνπιεπηείηε γηαηξό εάλ ην ζύκα 
δελ αηζζάλεηαη θαιά.  

 

5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ  

Μέζα ππξόζβεζεο: 

Καηάιιειν: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). Αθξό αλζεθηηθό ζην νηλόπλεπκα. Ξεξά 
ρεκηθά. Οκίριε λεξνύ. 

Με θαηάιιειν: Νεξό ηδεη (πίδαθαο πςειήο πίεζεο)  

Δηδηθνί θίλδπλνη: Γελ είλαη γλσζηνί.  

Δπηθίλδπλα πξντόληα ζεξκηθήο απνζύλζεζεο: Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα κπνξεί λα 
εθιπζεί ζε πεξίπησζε αηεινύο θαύζεο. 

Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: Υξεζηκνπνηήζηε ην 
θαηάιιειν αλαπλεπζηηθό εμνπιηζκό, ζε πεξίπησζε αλεπαξθνύο αεξηζκνύ. 

 

6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ  

Πξνθπιάμεηο γηα ηνλ άλζξσπν:  Κίλδπλνο γιηζηξήκαηνο. Καζαξίζηε ην πιηθό πνπ 
ρύζεθε άκεζα. Να θνξάηε παπνύηζηα κε κε 
νιηζζαίλνπζεο ζόιεο. Απνθεύγεηε ηελ επαθή 
κε ην πιηθό πνπ ρύζεθε ή απειεπζεξώζεθε. 
Γείηε επίζεο ηελ ελόηεηα 8. Μαθξηά από πεγέο 
αλάθιεμεο – Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα.  

Πξνθπιάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ:  Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ πξντόληνο ζε 
ππνλόκνπο, επηθαλεηαθά ύδαηα ή / θαη ππόγεηα 
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ύδαηα. Μεγάιεο δηαξξνέο: απνηξέςεηε κε 
αλάρσκα. 

Μέζνδνη θαζαξηζκνύ:  πιιέμηε ην πιηθό πνπ δηέξξεπζε ζε δνρεία. 
Απνξξνθήζηε ηα ππνιείκκαηα κε άκκν ή άιιν 
αδξαλέο πιηθό. Απόξξηςε ζε εγθεθξηκέλν ρώξν 
ζπιινγήο απνβιήησλ. Πιύλεηε  θαιά ηα 
θαηάινηπα κε άθζνλν λεξό.  

Άιιεο πιεξνθνξίεο:  Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο ζε πεξίπησζε έθζεζεο 
ζην επξύ θνηλό ή ην πεξηβάιινλ, ή ζε 
πηζαλόηεηα ηέηνηνπ θίλδπλνπ. 

 

7.  ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ  

Υεηξηζκόο:  Υεηξηζηείηε ζύκθσλα κε ηελ θαιή πγηεηλή γηα ηελ  
εξγαζία θαη ηηο πξαθηηθέο αζθαιείαο ζε θαιά 
αεξηδόκελνπο ρώξνπο. Ηιεθηξνζηαηηθή 
εθθέλσζε - εθθόξηηζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ππξθαγηά. Βεβαησζείηε γηα ηελ ειεθηξηθή 
δηαπεξαηόηεηα κε ηελ ζύλδεζε θαη γείσζε όινπ 
ηνπ εμνπιηζκνύ. Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην 
δέξκα θαη ηα κάηηα.  

Απνζήθεπζε: Γηαηεξήζηε ρσξίο πάγν, ζε δξνζεξό, μεξό θαη 
θαιά αεξηδόκελν κέξνο (<35 ° C). Να 
θπιάζζεηαη καθξηά από νμεηδσηηθνύο 
παξάγνληεο. Να πξνζηαηεύεηαη από ην θσο ηνπ 
ήιηνπ.  

πληζηώκελε ζπζθεπαζία:   Γηαηεξείηαη κόλν κέζα ζην αξρηθό δνρείν.  

Υξήζε:  Υξεζηκνπνηείηε κόλν ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 
Να κελ αλακεηγλύεηαη κε άιια πξντόληα.  

 

8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

Σερληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα:  Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν 
ρώξν. Να ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα 
πξόηππα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ εξγαζία κε 
ρεκηθέο νπζίεο. 

Μέηξα πγηεηλήο:  Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε ή 
θαπλίδεηε.  

Όξηα Δπαγγεικαηηθήο έθζεζεο: Γελ έρνπλ ηεθκεξησζεί γηα απηό ην πξντόλ.  

Όξηα Έθζεζεο ζηνλ Υώξν Δξγαζίαο (mg / m³):  

Υεκηθή Ολνκαζία Υώξα TWA 8 σξώλ 
STEL 15 

ιεπηά 
ρόιηα 

Ethanol UK 1920 - - 

Propan-2-ol UK 999 1250 - 

Dipropyleneglycol monomethyl ether UK 308 - - 

Propyleneglycol monomethylether UK 375 560 ΓΔΡΜΑ 

Propyleneglycol monomethylether EU 375 568 ΓΔΡΜΑ 
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Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο:  

Η απνδνηηθόηεηα ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο εμαξηάηαη, κεηαμύ άιισλ από ηελ 
ζεξκνθξαζία θαη ην βαζκό αεξηζκνύ. Πάξηε πάληα επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο γηα 
ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ρξήζεο.  

Πξνζηαζία ζώκαηνο:  Η ρξήζε εηδηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ βηνκεραληθώλ 
εηδώλ έλδπζεο δελ απαηηείηαη ππό θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ρξήζεο. ε πεξίπησζε έθζεζεο 
κεγάιεο θιίκαθαο θνξάηε θαηάιιειε 
πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θόξκα ή νιόζσκε 
ζηνιή, θαη παξόκνηα ππνδήκαηα. πληζηώκελν 
θαηάιιειν πιηθό: ειαζηηθό, κε ελδεηθηηθό  ρξόλν 
αληνρήο δηαπεξαηόηεηαο: 1 ώξα.  

Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία:  Φξνληίζηε ηνλ επαξθή αεξηζκό. Να θνξάηε 
θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία ζε 
πεξίπησζε έθζεζεο κεγάιεο θιίκαθαο.  
πληζηώκελν: αέξην θίιηξν ηύπνπ Α (θαθέ), ηεο 
θιάζεο Ι ή αλώηεξνπ επηπέδνπ - γηα 
παξάδεηγκα κία κάζθα πξνζώπνπ ζύκθσλα κε 
ην πξόηππν EN 140.  

Πξνζηαζία ρεξηώλ:  ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο δελ απαηηνύληαη 
εηδηθά γάληηα. ε πεξίπησζε ζπρλήο ή 
παξαηεηακέλεο ρξήζεο θαη ζε πεξίπησζε 
έθζεζεο κεγάιεο θιίκαθαο, θνξέζηε εηδηθά 
γάληηα. πληζηώκελν θαηάιιειν πιηθό: ειαζηηθό, 
κε ελδεηθηηθό  ρξόλν αληνρήο δηαπεξαηόηεηαο: 1 
ώξα.  

Πξνζηαζία νθζαικώλ:  Να θνξάηε θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 
όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο ελδερόκελεο επαθήο κε 
ηα κάηηα.  

 

9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ  

Φπζηθή θαηάζηαζε:      Τγξό.  

Υξώκα:       Άρξσκν.  

Οζκή:        Αξσκαηηθό.  

Σηκή pH:       5,8  

Γηαιπηόηεηα ζην λεξό:     Γηαιπηό.  

Γηαιπηόηεηα ζε ιηπαξά:     Γελ είλαη δηαιπηό.  

πληειεζηήο θαηαλνκήο(n-octanol/water):   Γελ εθαξκόδεηαη.  

εκείν αλάθιεμεο:      22 ° C (PMCC)  

Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο:     Γελ εθαξκόδεηαη.  

εκείν δέζεο / πεξηνρή δέζεο:    78 ° C  

εκείν ηήμεο / πεξηνρή ηήμεο:     <-5 ° C  

Όξηα έθξεμεο (ζηνλ αέξα):     Με θαζνξηζκέλν. 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο:     Γελ εθαξκόδεηαη.  

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο:     Γελ εθαξκόδεηαη.  

Ιμώδεο (20 ° C):      Με θαζνξηζκέλν. 
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Ιμώδεο (40 ° C):      Με θαζνξηζκέλν. 

Σάζε αηκώλ (20 ° C):      Με θαζνξηζκέλν. 

ρεηηθή ππθλόηεηα (20 ° C):     0,95 g / ml  

Σαρύηεηα εμάηκηζεο:      Με θαζνξηζκέλν (n-butyl acetate= 1)  

 

10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ  

ηαζεξόηεηα:  ηαζεξό ππό θαλνληθέο 
ζπλζήθεο.  

πλζήθεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη:   Βιέπε ζην ηκήκα 7.  

Οπζίεο πξνο απνθπγή:     Μαθξηά από νμεηδσηηθέο νπζίεο.  

Δπηθίλδπλα απνζύλζεζεο πξντόληα:    Με θαζνξηζκέλν. 

 

11.  ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηνμηθνινγηθέο έξεπλεο γηα ην πξντόλ απηό.  

Δηζπλνή:  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πνλνθέθαιν, δάιε θαη 
έλα αίζζεκα αζζέλεηαο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 
εξεζηζκό ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο  θαη 
βήρα.  

Δπαθή κε ην δέξκα:  ε επαθή κε ην δέξκα κπνξεί λα πξνθιεζεί 
ειαθξύο εξεζηζκόο. Η παξαηεηακέλε επαθή 
κπνξεί λα μεξάλεη θαη λα απνιηπάλεη ην δέξκα. 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε.  

Δπαθή κε ηα κάηηα:  ε επαθή κε ηα κάηηα κπνξεί λα πξνθιεζεί 
ειαθξύο εξεζηζκόο. 

Καηάπνζε:  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αίζζεκα αζζελείαο, 
έκεηνο θαη δηάξξνηα. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 
εκπόδηα ζηελ όξαζε.  

Σνμηθνινγηθά ζηνηρεία:  

Υημική ονομαζία Ιδιόηηηα  Γοκιμές ζε ζώα Μέθοδος 

Limonene LD50 (από ηνπ ζηόκαηνο) 4400 mg / kg αξνπξαίνο  

 LD50 (δεξκαηηθή) >2000 mg / kg θνπλέιη  

 Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο Δξεζηζηηθό   

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο 10,075 πνληίθη OECD 429 

Citral LD50 (από ηνπ ζηόκαηνο) 4960 mg / kg, αξνπξαίνο  

 LD50 (δεξκαηηθή)> 2250 mg θνπλέιη  

 Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο Πνιύ εξεζηζηηθό άλζξσπνο  

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο 1,414 πνληίθη OECD 429 

 Μεηαιιαμηγέλεζε OXI   
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12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Γελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νηθνηνμηθνινγηθέο έξεπλεο γηα ην πξντόλ απηό.  

Οηθνηνμηθόηεηα:  Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηέο 
πιεξνθνξίεο. Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν 
γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ.  

Κηλεηηθόηεηα:  Αλ ην πξντόλ εηζέιζεη  ζην έδαθνο, παξνπζηάδεη 
κεγάιε θηλεηηθόηεηα θαη κπνξεί λα κνιύλεη ηα 
ππόγεηα ύδαηα.  

Δκκνλή - βηναπνδνκεζηκόηεηα:  Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο γλσζηέο πιεξνθνξίεο. Οη 
επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην 
ζπγθεθξηκέλν παξαζθεύαζκα ζπκκνξθώλνληαη 
κε ηα θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηαο ηα νπνία 
νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) 648/2004 γηα ηα 
απνξξππαληηθά.  

Βηνζπζζώξεπζε:  Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηέο 
πιεξνθνξίεο.  

Πεξηεθηηθόηεηα ΠΟΔ / VOC  (ΔΚ):  328 g / l  

 

13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ/ ΔΞΑΛΔΙΦΗ 

Καηάινηπα Πξντόληνο:  Μελ απνξξίπηεηε ηνλ άδεην πεξηέθηε καδί κε ηα 
ζπλεζηζκέλα νηθηαθά απνξξίκκαηα. 
Αληηκεησπίζηε ηα θαηάινηπα ηνπ πξντόληνο θαη 
ην κε θελό πεξηέθηε σο επηθίλδπλα απόβιεηα.  

Δπξσπατθόο θαηάινγνο 

απνβιήησλ: Απνξξίςηε ηα επηθίλδπλα απόβιεηα, ζύκθσλα 
κε ηελ νδεγία 91/689/ΔΟΚ θαη βάζεη ηνπ θώδηθα 
απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 
2000/532/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ζε επίζεκε 
απνζήθε ρεκηθώλ απνβιήησλ.  

Σνπηθή λνκνζεζία:  Γηάζεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα πεξηθεξεηαθή, εζληθή θαη ηνπηθή 
λνκνζεζία θαη θαλνληζκνύο. Οη ηνπηθνί 
θαλνληζκνί κπνξεί λα είλαη πην απζηεξνί  από 
ηηο πεξηθεξεηαθέο ή εζληθέο απαηηήζεηο θαη 
πξέπεη λα ηεξνύληαη.  

 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Αξηζκόο UN:     UN 1987  

Καηάιιειν Όλνκα κεηαθνξάο:  ALCOHOLS, N.O.S. ( Ethanol , Propan-2-ol ) 

ADR / RID (νδηθή / ζηδεξνδξνκηθή)  

Καηεγνξία:     3  

Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο:   F1  

Οκάδα πζθεπαζίαο:    ΙΙ  

Κίλδπλνο εηηθέηαο:    3  

IMDG (ζαιάζζηεο κεηαθνξέο)  
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Καηεγνξία:     3  

Οκάδα πζθεπαζίαο:    ΙΙ  

EMS (ππξθαγηά / πεηξειαηνθειίδα):  F - E / S - D  

Θαιάζζηνο ξππαληήο:    Ναη  

IATA (αέξαο)  

Καηεγνξία:     3  

Άιιεο πιεξνθνξίεο:  Μπνξεί λα ηζρύνπλ παξαιιαγέο αλά 
ρώξα.  

 

15. ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Καλνληζκνί ηεο Κνηλόηεηαο: Οδεγίεο ΔΚ: 67/548/ΔΟΚ (νπζίεο), 99/45/ΔΟΚ 
(παξαζθεπάζκαηα) θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

ύκβνια θηλδύλνπ:      

Xi  

R θξάζεηο: 

R10  Δύθιεθην 

R43  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα  

R36   Δξεζίδεη ηα κάηηα 

S θξάζεηο: 

S2   Μαθξηά από παηδηά 

S24/25  Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα  

S26/28 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα ή ην δέξκα, πιύλαηε ακέζσο κε 
άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή 

S37  Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα θαηά ηε ρξήζε 

S46  ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό 
ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα  

Γήισζε ζπζηαηηθώλ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 648/2004:  

Άξσκα, Ακθνηεξηθά επηθαλεηνδξαζηηθά <5%θ.β., Καηηνληθά επηθαλεηνδξαζηηθά 
<5%θ.β., 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol (linalool), 3,7-dimethylocta-2,6-dienal (citral), 
1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene (limonene), amyl cinnamal, butylphenyl 
methylpropional. 

Πεξηέρεη 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol  

Πεξηέρεη 3,7-dimethylocta-2,6-dienal  &  1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene ηα 
νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθή αληίδξαζε ζην δέξκα. 

 

16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα 
κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) 1907/2006 ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006 θαη είλαη αθξηβείο βάζεη 
όζσλ γλσξίδνπκε θαη ηεο εκπεηξία καο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πνπ 
θαζνξίδεηαη. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηό ην πξντόλ κε 
αζθάιεηα θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο 
πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
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ζπκπιεξώλεη ηα ηερληθά δειηία πιεξνθνξηώλ, αιιά δελ ηα αληηθαζηζηά θαη δελ 
πξνζθέξεη θακία εγγύεζε ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο.  

Δπίζεο πξνεηδνπνηνύληαη νη ρξήζηεο γηα ηπρόλ θηλδύλνπο,  όηαλ ην πξντόλ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιινπο ζθνπνύο από εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζρεδηαζζεί.  

Νέεο ή αιιαγέο ζηηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε 
ζεκεηώλνληαη κε αζηεξίζθν (*).  

Πιήξεο θείκελν ησλ R θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3:  

R10   Δύθιεθην.  

R11   Πνιύ εύθιεθην.  

R22   Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  

R34   Πξνθαιεί εγθαύκαηα.  

R41  Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ 

R36   Δξεζίδεη ηα κάηηα.  

R38   Δξεζίδεη ην δέξκα.  

R43   Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα.  

R52/53  Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο – κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.  

R67   Οη αηκνί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππλειία θαη δάιε.  

 

 

Ηκεξνκελία πξώηεο έθδνζεο: 04-02-2011 


