
 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

IMPATH DS 2 

Σελίδα 1 από 7 Έκδοση: 23/12/2014 Αριθµός αναθεώρησης: 1 

ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  
Προϊόν:    ImPath DS2 

Αρ. καταλόγου:    47244 

 

1.2 Συναφείς προσδιορισµένες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις  
Συνιστώµενη χρήση:                                  Ανοσοϊστοχηµεία                    

 

1.3 Λεπτοµέρειες του προµηθευτή του φύλλου δεδοµένων ασφαλείας  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

PathCom Systems, Inc.   info@pathcomx.com 

6759 Sierra Ct. Ste#B    

Δουβλίνο, CA 94568       

 
Αντιπρόσωπος  
MENARINI ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Α.Ε.Β.Ε. 
Λ.Βουλιαγµένης 575,  
τκ 16451 Αργυρούπολη,  
Αθήνα, Ελλάδα 
 

1.4 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης  
Τηλ. 925-829-5500 (9 π.µ.-6 µ.µ. PST, Δ-Π) 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 
Ταξινόµηση (EC 1272/2008) 

Φυσικοί και χηµικοί κίνδυνοι  Δεν έχει ταξινοµηθεί 

Ανθρώπινη υγεία Δεν έχει ταξινοµηθεί 

Περιβάλλον  Δεν έχει ταξινοµηθεί 

Ταξινόµηση (1999/45/EEC)   Δεν έχει ταξινοµηθεί 

 

2.2 Στοιχεία επισήµανσης 
Περιέχει    ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ 

Ετικέτα σύµφωνα µε αριθµ.1272/2008 (EC) 

      

Προειδοποιητική λέξη    Προειδοποίηση 

Δηλώσεις επικινδυνότητας 

H303  Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές. 

H319  Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 

Δηλώσεις προφύλαξης 

P261  Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυµιάσεις/ αέρια/ 

σταγονίδια/ ατµούς/ εκνεφώµατα. 

P305+ P351 + P338  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 

προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

2.3 Άλλες πληροφορίες 
Κανένας 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 

ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ <10% 

 
Αρ. CAS: 109-86-4     Αρ. EC:  203-713-7 

 
Ταξινόµηση (EC 1272/2008)    Ταξινόµηση (67/548/EEC) 

Εύφλεκτο υγρό. 3 - H226    R10 
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Αναπ. Τοξ.1B – H360    Αναπ. 2 – R60-61 

Οξεία τοξικότητα 4 – H302    Xn; R-20/21/22 

Οξεία τοξικότητα 4 – H312 

Οξεία τοξικότητα 4 –H332 
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Ν-ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΔΙΜΕΘΥΛΒΕΝΥΛΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΧΛΩΡΙΟ <0,05% 

 

Αρ. CAS: 8001-54-5   Αρ. EC: Μη καταχωρισµένο 

 

Ταξινόµηση (EC 1272/2008)   Ταξινόµηση (67/548/EEC) 

Οξεία τοξικότητα 4 – H302   Xn;R21/22 

Οξεία τοξικότητα 4 – H312   C;R34 

Διάβρωση του δέρµατος 1B – H314  N;R50 

Οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον 1 – H400 

 

ΒΑΣΗ TRIZMA    <1%    

CAS:77-86-1    Αρ. EC: 201-064-4 

 

Ταξινόµηση (EC 1272/2008)   Ταξινόµηση (67/548/EEC) 

Ερεθισµός του δέρµατος 2 H315   Xi: 36/37/38 

H319 

STOT SE 3 H335 

 

Το πλήρες κείµενο όλων των δηλώσεων ή φράσεων κινδύνου και επικινδυνότητας παρατίθεται στο τµήµα 16. 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 
Εισπνοή 

Σε περίπτωση εισπνοής σταγονιδίων από ψεκασµό: Μεταφέρετε το άτοµο στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί. Απευθυνθείτε 

σε ιατρό, εάν συνεχιστεί η δυσφορία. Αν 

ο παθών δεν αναπνέει, προχωρήσετε σε τεχνητή αναπνοή. Απευθυνθείτε αµέσως σε ιατρό! 

Κατάποση 

ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ Ή ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΥΓΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟ! Ξεπλύνετε καλά την 

περιοχή του στόµατος. Απευθυνθείτε σε ιατρό, εάν συνεχιστεί η δυσφορία. 

Επαφή µε το δέρµα 

Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετε το δέρµα µε σαπούνι και νερό. Απευθυνθείτε εγκαίρως σε ιατρό, εάν προκύψουν 

συµπτώµατα µετά το πλύσιµο. 

Επαφή µε τα µάτια 

Πλύνετε εγκαίρως τα µάτια µε αρκετή ποσότητα νερού, ανασηκώνοντας παράλληλα τα βλέφαρα. Προτού πλύνετε τα µάτια, βεβαιωθείτε ότι 

έχετε αφαιρέσει τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να πλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απευθυνθείτε σε ιατρό και πάρτε µαζί σας αυτές τις 

οδηγίες. 

 

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες 
Εισπνοή. 

Μπορεί να προκαλέσει βήχα και ήπιο ερεθισµό. 

Κατάποση 

Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκληθεί δυσφορία. 

Επαφή µε το δέρµα 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, µπορεί να προκληθεί ερεθισµός και κοκκίνισµα. 

Επαφή µε τα µάτια 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό των µατιών. 

 

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Δεν αναφέρονται ειδικά µέτρα πρώτων βοηθειών.  

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 

5.1. Μέσα κατάσβεσης 
Μέσα κατάσβεσης 

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Χρησιµοποιείτε κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης για τα περιβάλλοντα υλικά. 

 

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

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης 

Κανένα υπό κανονικές συνθήκες. 
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Ιδιαίτεροι κίνδυνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς & έκρηξης 

Καµία. 

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Ειδικές µέθοδοι πυρόσβεσης 

Δεν παρέχεται καµία ιδιαίτερη µέθοδος πυρόσβεσης. 

Προληπτικά µέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς 

Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό για τα περιβάλλοντα υλικά. 

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Αποφύγετε την εισπνοή σταγονιδίων από ψεκασµό και την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Χρησιµοποιείτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά 

εργαστηρίου και κατάλληλα προστατευτικά ρούχα. Για προσωπική προστασία, δείτε το τµήµα 8. 

 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε αγωγούς αποστράγγισης, υπονόµους ή αγωγούς αρδεύσεως. 

 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 
Σταµατήστε τη διαρροή, αν είναι δυνατόν χωρίς κίνδυνο. Απορροφήστε το διάλυµα που έχει χυθεί µε το κατάλληλο απορροφητικό υλικό. 

Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό για να καθαρίσετε την περιοχή όπου έχει χυθεί το διάλυµα. Μην µολύνετε υδάτινες πηγές ή υπονόµους. 

 

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 

Να φοράτε προστατευτικά ρούχα, όπως αναφέρεται στο τµήµα 8 του συγκεκριµένου δελτίου δεδοµένων ασφαλείας.  

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ 

 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
Αποφύγετε τη διαρροή και την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Απαιτείται καλή προσωπική υγιεινή. Πλύνετε τα χέρια και τη µολυσµένη 

περιοχή µε νερό και σαπούνι 

προτού αποµακρυνθείτε από τον χώρο εργασίας. 

 

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 
Φυλάξτε το διάλυµα στο αρχικό δοχείο αποθήκευσης. Αποθηκεύστε σε συγκεκριµένη θερµοκρασία. Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος. 

Κατηγορία αποθήκευσης:   Ανατρέξτε στο δελτίο δεδοµένων του προϊόντος. 

 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
Οι αναγνωρισµένες χρήσεις αυτού του προϊόντος περιγράφονται λεπτοµερώς στο τµήµα 1.2. 

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

8.1. Παράµετροι ελέγχου 

Όνοµα:     ΜΟΝΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ   

  

Όριο έκθεσης στον χώρο εργασίας  UK - 8 ώρες TWA: 0,3 mg/m3  UK - 15 λεπ. STEL: Δεν καθορίζεται 

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
Προστατευτικός εξοπλισµός 
 Αδιάβροχα γάντια και γυαλιά ασφαλείας 

Συνθήκες επεξεργασίας 

Παροχή σταθµού για το ξέπλυµα των µατιών. 
Μηχανικά µέτρα 

Παρέχετε επαρκή εξαερισµό. Διατηρείτε επαγγελµατικά όρια έκθεσης και ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο εισπνοής των 

σταγονιδίων από ψεκασµό. 

Αναπνευστικός εξοπλισµός 

Δεν υπάρχουν συγκεκριµένες συστάσεις, αλλά πρέπει να χρησιµοποιείται προστατευτικός αναπνευστικός εξοπλισµός, εάν το 

γενικό επίπεδο υπερβαίνει το συνιστώµενο επαγγελµατικό όριο έκθεσης. 
Προστασία των χεριών 

Χρησιµοποιείτε προστατευτικά γάντια, εάν υπάρχει κίνδυνος επαφής µε το δέρµα. Τα καταλληλότερα γάντια πρέπει να 

επιλέγονται σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή γαντιών, ο οποίος µπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την οριακή διάρκεια 

του υλικού των γαντιών. Συνιστώνται τα γάντια νιτριλίου, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι το υγρό µπορεί να διαπεράσει τα γάντια. 

Συνιστάται συχνή αλλαγή. 
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Προστασία των µατιών 

Εάν υπάρχει κίνδυνος επαφής µε τα µάτια, να φοράτε γυαλιά εργαστηρίου ή προστατευτική µάσκα προσώπου. 

Άλλα προστατευτικά µέτρα 

Να φοράτε κατάλληλα ρούχα για να αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα. 
Μέτρα υγιεινής 

ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! Έπειτα από κάθε βάρδια και προτού φάτε, καπνίσετε και χρησιµοποιήσετε την 

τουαλέτα, πλύνετε τα χέρια. Πλύνετε εγκαίρως, εάν το δέρµα είναι υγρό ή µολυσµένο. Αφαιρέστε εγκαίρως όλα τα µολυσµένα 

ρούχα. Χρησιµοποιήστε κατάλληλη αλοιφή για να αποτρέψετε την ξήρανση του δέρµατος. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά 

τη χρήση. 
Προστασία του δέρµατος 

Φοράτε προστατευτική ποδιά εργαστηρίου ή προστατευτικά ρούχα σε περίπτωση επαφής. Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα 

ξαναχρησιµοποιήσετε. 

 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
Μορφή    Υγρό 
Χρώµα     Άχρωµο 
Οσµή     Άοσµο 

Διαλυτότητα    διαλυτό στο νερό. 

Αρχικό σηµείο βρασµού και περιοχή βρασµού Δεν καθορίζεται 

Σηµείο τήξης (°C)    Δεν καθορίζεται 

Σχετική πυκνότητα   Δεν καθορίζεται 

Πυκνότητα ατµών (αέρας = 1)  Δεν καθορίζεται 

Πίεση ατµών   Δεν καθορίζεται 

Ρυθµός εξάτµισης   Δεν καθορίζεται 

Ιξώδες    Δεν καθορίζεται 

Τιµή διαλυτότητας (G/100G H2O@20°C) Δεν καθορίζεται 

Θερµοκρασία αποσύνθεσης (°C)                 Δεν καθορίζεται 
Σηµείο ανάφλεξης   Μη διαθέσιµο 

Θερµοκρασία αυτόµατης ανάφλεξης (°C) Δεν καθορίζεται 

Όριο ανάφλεξης - Κατώτερο(%)  Μη διαθέσιµο 

Όριο ανάφλεξης - Υψηλότερο(%) Μη διαθέσιµο 
Συντελεστής κατανοµής 

(N-Οκτανόλη/Νερό)   Δεν καθορίζεται 
Εκρηκτικές ιδιότητες                  Μη διαθέσιµο 

Οξειδωτικές ιδιότητες   Δεν τηρεί τα οξειδωτικά κριτήρια 

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 
Κανένας 

 

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

10.1. Δραστικότητα 

Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι αντιδραστικότητας που να σχετίζονται µε αυτό το προϊόν. 

 

10.2. Χηµική σταθερότητα 

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας. 

 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Δεν καθορίζεται 

 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή 

Αποφύγετε την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία και την άµεση έκθεση στο ηλιακό φως. 

 

10.5. Μη συµβατά υλικά 

Υλικά προς αποφυγή Ισχυρά αλκάλια 

 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Κανένα υπό κανονικές συνθήκες. 

 

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
Τοξικολογικές πληροφορίες   Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 

Οξεία τοξικότητα (Oral LD50)   Δεν καθορίζεται 

Διάβρωση/ερεθισµός δέρµατος: 

Έλεγχος µοντέλου ανθρώπινου δέρµατος  Δεν καθορίζεται 

Σοβαρές βλάβες/ερεθισµοί µατιών:   

Μέτριος ερεθισµός των µατιών   Δεν καθορίζεται 

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού συστήµατος Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση σε ζώα εργαστηρίου 

Ευαισθητοποίηση δέρµατος                  Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση σε ζώα εργαστηρίου 

Μεταλλακτικότητα γεννητικών κυττάρων (In vitro): Μη µεταλλαξιογόνο σε δοκιµασία κατά Ames 

Καρκινογένεση                    Δεν καθορίζεται 

Αναπαραγωγική τοξικότητα – Γονιµότητα                  Δεν καθορίζεται 

Συγκεκριµένος στόχος τοξικότητας σε όργανα (STOT) - απλή έκθεση: 

STOT - Εφάπαξ έκθεση                   Δεν καθορίζεται 

Συγκεκριµένος στόχος τοξικότητας σε όργανα (STOT) - επαναλαµβανόµενη έκθεση: 

STOT - Επαναλαµβανόµενη έκθεση   Δεν καθορίζεται 

Κίνδυνος αναρρόφησης    Δεν καθορίζεται 

Εισπνοή 

Σε περίπτωση εισπνοής, µπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές. Προκαλεί ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος 

Κατάποση 

Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές. 

Επαφή µε το δέρµα 

Σε περίπτωση απορρόφησης από το δέρµα, µπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές. Προκαλεί ερεθισµούς στο δέρµα. 

Επαφή µε τα µάτια 

Προκαλεί ερεθισµούς στα µάτια. 

Προειδοποιήσεις σχετικά µε την υγεία 

Γνωστό ή ύποπτο µεταλλαξιογόνο. Γνωστό ή ύποπτο καρκινογόνο για τους ανθρώπους. 

Διαδροµή εισόδου 

Κατάποση. Επαφή µε το δέρµα ή/και µε τα µάτια. 

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Οικοτοξικότητα    Δεν υπάρχουν δεδοµένα για οικοτοξικότητα σε αυτό το προϊόν. 

 

12.1. Τοξικότητα 

Οξεία τοξικότητα ψαριών   LC50 – Δεν καθορίζεται 
 

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση 

Αποικοδοµησιµότητα 

Το προϊόν αυτό αναµένεται να είναι εύκολα βιοδιασπώµενο. 

 

12.3. Πιθανότητα βιοσυσσώρευσης 
Πιθανότητα βιοσυσσώρευσης 

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που είναι βιοσυσσωρεύσιµες. 

 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
Κινητικότητα:    Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό. 

 

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ABT και αAαB 

Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
Δεν καθορίζεται 

 

ΤΜΗΜΑ 13: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

 

Γενικές πληροφορίες 

Όταν µεταχειρίζεστε απόβλητα, πρέπει να δίνεται προσοχή στα προληπτικά µέτρα ασφαλείας που εφαρµόζονται στον χειρισµό 

του προϊόντος. 
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13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
Διάθεση των αποβλήτων και των καταλοίπων σύµφωνα µε τις συστάσεις των τοπικών αρχών. 

 

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

 
Γενικά    

Το προϊόν δεν καλύπτεται από τον διεθνή κανονισµό περί µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (IMDG, IATA,ADR/RID). 

Επισηµάνσεις για την οδική µεταφορά   Δεν έχει ταξινοµηθεί 

Επισηµάνσεις για σιδηροδροµική µεταφορά  Δεν έχει ταξινοµηθεί 

Επισηµάνσεις για θαλάσσια µεταφορά   Δεν έχει ταξινοµηθεί 

Επισηµάνσεις για εναέρια µεταφορά   Δεν έχει ταξινοµηθεί 

 

14.1. Αριθµός ΟΗΕ 

Μη διαθέσιµο. 

 

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 

Μη διαθέσιµο. 

 

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 

Μη διαθέσιµο. 

 

14.4. Οµάδα συσκευασίας 
Μη διαθέσιµο. 

 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
Επικίνδυνη ουσία για το περιβάλλον/ρυπογόνος για το θαλάσσιο περιβάλλον 

Όχι. 

 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Κανένας 

 

14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPΟL 73/78 και του κώδικα IBC 

Μη διαθέσιµο. 

 

ΤΜΗΜΑ 15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα 

Εγκεκριµένος κώδικας πρακτικής 

Ταξινόµηση και επισήµανση ουσιών και παρασκευασµάτων που είναι επικίνδυνα για παροχή. Δελτία δεδοµένων ασφαλείας για 

ουσίες και παρασκευάσµατα. 
Καθοδηγητικό σηµείωµα 

Όρια έκθεσης στον χώρο εργασίας EH40. 
Νοµοθεσία ΕΕ 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 453/2010 της 20ής Μαΐου 2010 Παράρτηµα II και κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Δεκεµβρίου 2008, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 

µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1907/2006 µε τροπολογίες. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης 

Δεκεµβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για 

την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της 

οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, µε 

τροπολογίες. 

 

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 

Δεν έχει γίνει αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. 

 

ΤΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γενικές πληροφορίες   µόνο εκπαιδευµένο προσωπικό πρέπει να χρησιµοποιεί αυτό το υλικό. 

Αρ. δελτίου δεδοµένων ασφαλείας: Αναθεώρηση 1 

Ηµεροµηνία:    11/08/2012 
Πλήρεις φράσεις κινδύνου 
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R20/21/22   Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 

R34                                          Προκαλεί εγκαύµατα από ραδιενεργό διάσπαση 

R36   Ερεθίζει τα µάτια  

R10   Εύφλεκτο 

R60-61   Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιµότητα ή να βλάψει το έµβρυο 

 

                                         

Πλήρεις δηλώσεις επικινδυνότητας   

H226   Υγρό και ατµοί εύφλεκτα 

H302    Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. 

H303    Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές. 

H312   Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα 
H314    Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες. 

H315    Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα 

H319    Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 

H332    Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H335   Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος. 

H360   Μπορεί να βλάψει τη γονιµότητα ή το έµβρυο 

H400   Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον 

   

Αποποίηση ευθυνών 

Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται µόνο µε το συγκεκριµένο υλικό για το οποίο προορίζονται και ενδέχεται να µην ισχύουν για τέτοιου 

είδους υλικά που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε άλλα υλικά ή σε άλλες επεξεργασίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζει 

και πιστεύει η εταιρεία, ακριβείς και αξιόπιστες µέχρι την αναγραφόµενη ηµεροµηνία. Ωστόσο, δεν παρέχει εγγυήσεις ή δηλώσεις για την 

ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την αρτιότητά τους. Επαφίεται στον χρήστη να διασφαλίσει την καταλληλότητα αυτών των πληροφοριών για τη 

δική του χρήση. 

 

 

 


