Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/
επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονομασία προϊόντος
: System 1+ Activator
Κωδικός Προϊόντος
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Τύπος Προϊόντος
: Υγρό.
Άλλα μέσα αναγνώρισης
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Χρήση προϊόντος
: Οδοντιατρικό προϊόν: Ορθοδοντική συσκευή
Περιοχή εφαρμογής
: Επαγγελματικές εφαρμογές.
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Προμηθευτής/Κατασκευαστής
Ormco Corporation
1332 S. Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740-5339
Αρ. Τηλεφώνου: 1-800-854-1741
Διανομέας
ORMCO B.V.
Basicweg 20
3821 BR Amersfoort
Αρ. Τηλεφώνου: 00800-3032-3032
Διεύθυνση e-mail του
: customerservice@ormcoeurope.com
ατόμου που είναι υπεύθυνο
για το παρόν φύλλων
δεδομένων ασφάλειας (
SDS)
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Εθνικό συμβουλευτικό όργανο/Κέντρο Δηλητηριάσεων
Αριθμός τηλεφώνου
: Poison Information Service: +30 210 779 3777
Προμηθευτής
Αριθμός τηλεφώνου
: +31 (0) 0800 3032 3032
Ώρες λειτουργίας
Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 08:00-17:00, Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, Ώρα Γκρίνουιτς +1
: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/
επιχείρησης
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ορισμός προϊόντος
: Μίγμα
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS]
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Το προϊόν είναι ταξινομημένο ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε.
Συστατικά άγνωστης
: 8.2 ποσοστό του μείγματος που αποτελείται από συστατικό(ά) άγνωστης τοξικότητας
από το στόμα
τοξικότητας
89.6 ποσοστό του μείγματος που αποτελείται από συστατικό(ά) άγνωστης
τοξικότητας στο δέρμα
89.6 ποσοστό του μείγματος που αποτελείται από συστατικό(ά) άγνωστης
τοξικότητας μέσω εισπνοής
Συστατικά άγνωστης
: Περιέχει 89.6 % συστατικά με άγνωστο κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
οικοτοξικότητας
Βλ. Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η που γίνονται παραπάνω.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα, ανατρέξτε στην ενότητα 11.
2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Εικονογράμματα κινδύνου

:

Προειδοποιητική λέξη

: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης
Πρόληψη

Απόκριση

Αποθήκευση
Διάθεση

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Να φοράτε μέσα προστασίας για τα μάτια ή
το πρόσωπο.
P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
: P305 + P351 + P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
: Δεν ισχύει.
: P501 - Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς,
περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
Επικίνδυνα συστατικά

Συμπληρωματικά στοιχεία
επισήμανσης
Παράρτημα XVII –
Περιορισμοί στην
παραγωγή, στη διάθεση
στην αγορά και τη χρήση
ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών, μειγμάτων και
αντικειμένων

: διμεθακρυλικό 2,2'-αιθυλενοδιοξυδιαιθυλ
δις(μεθακρυλικό) (1-μεθυλαιθυλιδενο)δις[4,1-φαινυλενοξυ(2-υδροξυ-3,1προπανοδιύλιο)]
2,2'-[(4-μεθυλοφαινυλ)ιμινο]δις(αιθανόλη)
: Δεν ισχύει.
: Δεν ισχύει.

Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας
Περιέκτες που πρέπει να
φέρουν πώμα ασφαλείας
για παιδιά

: Δεν ισχύει.

Προειδοποίηση κινδύνου
για την αφή

: Δεν ισχύει.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Άλλοι κίνδυνοι που δεν
έχουν ως αποτέλεσμα
ταξινόμηση

: Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2 Μείγματα
Ονομασία προϊόντος/
συστατικών
διμεθακρυλικό 2,2'αιθυλενοδιοξυδιαιθυλ
δις(μεθακρυλικό) (1μεθυλαιθυλιδενο)δις[4,1φαινυλενοξυ(2-υδροξυ-3,1προπανοδιύλιο)]
2,2'-[(4-μεθυλοφαινυλ)ιμινο]δις(
αιθανόλη)
οξυβενζόνη

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Μίγμα
Αναγνωριστικοί κωδικοί

%

Κανονισμός (EΚ) Αρ.
1272/2008 [CLP]

Τύπος

EC: 203-652-6
CAS: 109-16-0
EC: 216-367-7
CAS: 1565-94-2

≥50 - ≤75

Skin Sens. 1B, H317

[1]

<10

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317

[1]

EC: 221-359-1
CAS: 3077-12-1
EC: 205-031-5
CAS: 131-57-7

≤10

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)
Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1)

[1]

: 01/11/2017

≤1

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1

[1]
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
Βλ. Ενότητα 16 για το
πλήρες κείμενο των
δηλώσεων Η που
γίνονται παραπάνω.
Δεν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά τα οποία, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής και αναφορικά με τις
συγκεντρώσεις που ισχύουν, είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον, είναι PBT, vPvBs ή
ουσίες που προκαλούν ισοδύναμη ανησυχία ή στα οποία έχει εκχωρηθεί όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας και συνεπώς
απαιτούν αναφορά σε αυτή την ενότητα.
Τύπος
[1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον
[2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας
[3] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για ΑΒΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ
[4] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για αΑαΒ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ
[5] Ουσία που προκαλεί ισοδύναμη ανησυχία
[6] Πρόσθετη γνωστοποίηση λόγω της εταιρικής πολιτικής
Το/Τα όριο/όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι διαθέσιμο/διαθέσιμα, παρατίθεται/παρατίθενται στην ενότητα
8.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Επαφή με τα μάτια
: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε αμέσως
με άφθονο νερό. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.
Διά της εισπνοής
: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. Εάν εισπνευστεί, μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν
παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.
Επαφή με το δέρμα
: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. Σε περίπτωση επαφής, εκπλύντε αμέσως το δέρμα με
άφθονο νερό. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.
Κατάποση
: Εκπλύνετε το στόμα με νερό. Εάν το υλικό καταπόθηκε και το άτομο υπό έκθεση έχει
τις αισθήσεις του, παρέχετε μικρές ποσότητες νερού. Σταματήστε εάν το άτομο
νοιώσει ναυτία καθώς ο έμετος μπορεί να είναι επικίνδυνος. Ζητήστε ιατρική βοήθεια
σε περίπτωση επίμονων ή σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία.
Προστασία των ατόμων
: Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Δεν
πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του)
που παρέχουν πρώτες
προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εάν υπάρχει υποψία ότι
βοήθειες
οι αναθυμιάσεις υπάρχουν ακόμα, το άτομο που επιχειρεί τη διάσωση πρέπει να
φορά κατάλληλη μάσκα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. Ενδεχομένως η
ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που την επιχειρεί.
Πλύνετε σχολαστικά τα μολυσμένα ενδύματα με άφθονο νερό πριν τα αφαιρέσετε ή
φορέστε γάντια.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Ενδείξεις/συμπτώματα υπερβολικής έκθεσης
Επαφή με τα μάτια
: Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
πόνος
δάκρυσμα
κοκκίνισμα
Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
Διά της εισπνοής
Επαφή με το δέρμα

Κατάποση

: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
: Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
πόνος ή ερεθισμός
κοκκίνισμα
ενδέχεται να προκύψει δημιουργία φλυκταινών
: Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
στομαχικοί πόνοι

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Σημειώσεις για τον Ιατρό
: Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα συμπτώματα
μπορεί να καθυστερήσουν. Το εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει να κρατηθεί
υπό ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες.
Ειδικές θεραπείες
: Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά
μέσα

: Χρησιμοποιείτε παράγοντα κατάσβεσης κατάλληλο για την περιβάλλουσα πυρκαγιά.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά : Μη χρησιμοποιείτε υδατοπίδακα.
μέσα
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κίνδυνοι από την ουσία ή
: Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εάν θερμανθεί, θα υπάρξει αύξηση της πίεσης και το
δοχείο μπορεί να σπάσει. Αυτό το υλικό είναι επιβλαβές για την υδρόβια ζωή και έχει
το μείγμα
μακροχρόνιες επιδράσεις. Το νερό της πυρκαγιάς που έχει μολυνθεί με το υλικό αυτό
πρέπει να συλλέγεται σε περιέκτη και να μην επιτρέπεται η εκροή του σε καμία
υδάτινη οδό, υπόνομο ή αποχέτευση.
Επικίνδυνα προϊόντα
: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
υλικά:
θερμικής αποσύνθεσης
διοξείδιο του άνθρακα
μονοξείδιο του άνθρακα
οξείδια αζώτου

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικές προστατευτικές
: Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εάν
υπάρχει πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα άτομα
ενέργειες για πυροσβέστες
από την περιοχή του συμβάντος. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια
που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη
εκπαίδευση.

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
Ειδικός προστατευτικός
εξοπλισµός για τους
πυροσβέστες

: Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική εξάρτηση και
αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης (SCBA) με μάσκα ολόκληρου
προσώπου. Ρουχισμός για πυροσβέστες (περιλαμβάνοντας κράνη, προστατευτικές
μπότες και γάντια) που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 469 θα
παρέχει ένα βασικό επίπεδο προστασίας για χημικά περιστατικά.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Για προσωπικό μη
έκτακτης ανάγκης
Για άτομα που
προσφέρουν πρώτες
βοήθειες
6.2 Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

: Χαμηλή απελευθέρωση . Μόνο για επαγγελματική χρήση. Χειρισμός προϊόντος σε
πολύ μικρές ποσότητες ή σε περιστάσεις όπου η απελευθέρωση είναι εξαιρετικά
απίθανη
: Χαμηλή απελευθέρωση. Βλ. επίσης τις πληροφορίες στην ενότητα «Για προσωπικό
αντιμετώπισης μη έκτακτων περιστατικών».

: Χαμηλή απελευθέρωση. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και
επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους.
Ενημερώστε τις σχετικές αρχές αν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση (
αποχέτευση, υδάτινοι οδοί, έδαφος ή αέρας). Υλικό που μολύνει το νερό. Μπορεί να
είναι επιβλαβές για το περιβάλλον αν απελευθερωθεί σε μεγάλες ποσότητες.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μικρη ποσοτητα χυμενου
: Μικρή Ποσότητα. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Απορροφήστε με αδρανές υλικό
και τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης αποβλήτων.
υλικου
Μεγαλη ποσοτητα χυμενου : Μικρή Ποσότητα. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Απορροφήστε με αδρανές υλικό
και τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης αποβλήτων.
υλικου
6.4 Παραπομπή σε άλλα
τμήματα

: Βλέπε Ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης.
Βλέπε Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό
εξοπλισμό.
Βλέπε Ενότητα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προστατευτικά μέτρα

Συμβουλές για τη γενική
υγιεινή της εργασίας

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για μικρές ποσότητες υπό τις κανονικές και
ενδεδειγμένες συνθήκες χρήσης του προϊόντος. Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8). Χειριστείτε
με προσοχή και απορρίψτε με ασφαλή τρόπο.
: Η κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε
χώρους χειρισμού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού. Οι εργαζόμενοι
πρέπει να πλένουν τα χέρια και το πρόσωπο πριν από την κατανάλωση φαγητού και
ποτών και το κάπνισμα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό
εξοπλισμό προτού μπείτε σε χώρους κατανάλωσης τροφών. Βλέπε επίσης Ενότητα
8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγιεινής.
: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Να μην αποθηκεύεται πάνω από την ακόλουθη θερμοκρασία: 23°C (73.4°F). Αποθηκεύεται σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη προστατευμένο από την άμεση ηλιοβολή σε στεγνό, δροσερό και
καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. Ενότητα 10) και τροφή και ποτό. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο ωσότου να είναι έτοιμος προς χρήση. Κλείνετε ερμητικά και
πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή. Να μην
φυλάσσεται σε δοχεία χωρίς ετικέτα. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του
περιβάλλοντος. Δείτε την Ενότητα 10 για ασύμβατα υλικά πριν από το χειρισμό ή τη χρήση.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Συστάσεις

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ειδικές λύσεις για το
βιομηχανικό τομέα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1 Παράμετροι ελέγχου
Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας
Δεν είναι γνωστή καμία τιμή έκθεσης ορίου.
Συνιστώμενες διαδικασίες
παρακολούθησης

: Αν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά για τα οποία έχουν οριστεί όρια έκθεσης,
ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ατόμων, η παρακολούθηση
της ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας ή η βιολογική παρακολούθηση ώστε να
καθοριστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος αερισμού του χώρου ή άλλα μέτρα
ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για χρήση προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού.
Πρέπει να γίνεται αναφορά σε πρότυπα παρακολούθησης, όπως τα ακόλουθα:
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 689 (Ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας – Καθοδήγηση για
την αξιολόγηση της έκθεσης μέσω εισπνοής σε χημικά μέσα για σύγκριση με τιμές
ορίων και στρατηγική μέτρησης) Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14042 (Ατμόσφαιρες στο
χώρο εργασίας – Οδηγία για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την
αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικά και βιολογικά μέσα) Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 482
(Ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας – Γενικές απαιτήσεις για την απόδοση των
διαδικασιών για τη μέτρηση των χημικών μέσων) Επίσης θα απαιτηθεί αναφορά σε
εθνικά έγγραφα καθοδήγησης για μεθόδους σχετικά με τον καθορισμό των
επικίνδυνων ουσιών.

DNEL/DMEL
Δεν διατίθενται DNEL/DMEL.
PNEC
Δεν διατίθενται PNEC.
8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί
έλεγχοι

: Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για μικρές ποσότητες υπό τις κανονικές και
ενδεδειγμένες συνθήκες χρήσης του προϊόντος.

Μέτρα ατομικής προστασίας
Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
Μέτρα υγιεινής

: Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για μικρές ποσότητες υπό τις κανονικές και
ενδεδειγμένες συνθήκες χρήσης του προϊόντος.
Προστασία των ματιών/του : Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένου προτύπου
ποιότητας, όταν από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι
προσώπου
απαραίτητο για την αποφυγή έκθεσης σε πιτσίλισμα, εκνεφώματα, αέρια ή σκόνη.
Εάν είναι δυνατή η επαφή, θα πρέπει να φορεθεί η ακόλουθη προστασία, εκτός εάν
η αξιολόγηση υποδεικνύει υψηλότερο βαθμό προστασία: γυαλιά προστασίας από τις
χημικές ενώσεις ή/και προσωπίδα για ολόκληρο το πρόσωπο. Εάν υπάρχουν
κίνδυνοι εισπνοής, μπορεί να απαιτείται αντ' αυτών αναπνευστήρας για ολόκληρο το
πρόσωπο.
Προστασία του δέρματος
Προστασία των χεριών

Προστασία των
αναπνευστικών οδών

: Όταν χειρίζεστε χημικά προϊόντα, πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια
εγκεκριμένου προτύπου που είναι ανθεκτικά στις χημικές ουσίες και αδιαπέραστα, σε
περίπτωση που από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή των γαντιών, να ελέγχετε κατά τη διάρκεια της χρήσης εάν τα γάντια
διατηρούν ακόμα τις προστατευτικές ιδιότητές τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο
χρόνος διάτρησης για κάθε υλικό γαντιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους
κατασκευαστές των γαντιών. Στην περίπτωση μιγμάτων που αποτελούνται από
αρκετές ουσίες, ο χρόνος προστασίας των γαντιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί με
ακρίβεια.
: Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για μικρές ποσότητες υπό τις κανονικές και
ενδεδειγμένες συνθήκες χρήσης του προϊόντος.
: Κατάλληλα υποδήματα και τυχόν επιπρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος θα
πρέπει να επιλεχθούν βάσει της εργασίας που πραγματοποιείται και των κίνδυνων
που περιλαμβάνονται και θα πρέπει να εγκριθούν από κάποιον ειδικό πριν από το
χειρισμό του παρόντος προϊόντος.
: Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για μικρές ποσότητες υπό τις κανονικές και
ενδεδειγμένες συνθήκες χρήσης του προϊόντος.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής
έκθεσης

: Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για μικρές ποσότητες υπό τις κανονικές και
ενδεδειγμένες συνθήκες χρήσης του προϊόντος.

Σωματική προστασία
Άλλη προστασία του
δέρματος

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Όψη
Φυσική κατάσταση

: Υγρό.

Χρώμα

: Διαυγές.

Οσμή
Όριο οσμής
pH
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως
Αρχικό σημείο ζέσεως και
περιοχή ζέσεως
Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Ελαφρό
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν ισχύει.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Σημείο ανάφλεξης

: Δεν ισχύει.

Ταχύτητα εξάτμισης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο : Δεν ισχύει.
)
Ανώτερη/χαμηλότερη
: Δεν ισχύει
αναφλεξιμότητα ή όρια
εκρηκτικότητας
Πίεση ατμών

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πυκνότητα ατμών
Σχετική πυκνότητα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: 1

Διαλυτότητα (διαλυτότητες)
Συντελεστής κατανομής: nοκτανόλη/νερό

: Αδιάλυτο στα ακόλουθα υλικά: κρύο νερό και καυτό νερό.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ιξώδες

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Εκρηκτικές ιδιότητες

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Οξειδωτικές ιδιότητες

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

9.2 Άλλες πληροφορίες
Διαλυτότητα στο νερό

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Φυσικοχημικά Σχόλια

: Καμία επιπρόσθετη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1 Αντιδραστικότητα

: Για το παρόν προϊόν ή τα συστατικά του δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα
δοκιμών που σχετίζονται με την αντιδραστικότητα.

10.2 Χημική σταθερότητα

: Το προϊόν είναι σταθερό.

10.3 Πιθανότητα
επικίνδυνων αντιδράσεων

: Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτουν επικίνδυνες
αντιδράσεις.
Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτει επικίνδυνος
πολυμερισμός.

10.4 Συνθήκες προς
αποφυγήν

: Αυξημένη θερμοκρασία (26.7°C (80°F)). Προστετέψτε από την υγρασία. Έκθεση στο
φως.

10.5 Μη συμβατά υλικά

: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

: Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να
παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
Ονομασία προϊόντος/
συστατικών
διμεθακρυλικό 2,2'αιθυλενοδιοξυδιαιθυλ
2,2'-[(4-μεθυλοφαινυλ)ιμινο]
δις(αιθανόλη)
οξυβενζόνη
Συμπέρασμα/Περίληψη

Αποτέλεσμα

Είδος

Δόση

Έκθεση

LD50 Μέσω του στόματος

Αρουραίος

10837 mg/kg

-

LD50 Μέσω του στόματος

Αρουραίος

970 mg/kg

-

LD50 Μέσω του στόματος

Αρουραίος

7400 mg/kg

-

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας
Οδός

Τιμή ATE

Μέσω του στόματος

12125 mg/kg

Ερεθισμός/Διάβρωση
Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ευαισθητοποίηση
Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Μεταλλακτικότητα
Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Καρκινογένεση
Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Δυναμικό τερατογένεσης
Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

STOT-εφάπαξ έκθεση
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
STOT-επανειλημμένη έκθεση
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Τοξικότητα αναρρόφησης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
Πληροφορίες για πιθανές
οδούς έκθεσης

: Οδοί εισόδου που αναμένονται: Μέσω του στόματος, Διά του δέρματος, Διά της
εισπνοής.

Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία
Επαφή με τα μάτια

: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Διά της εισπνοής
Επαφή με το δέρμα

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Κατάποση

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά
Επαφή με τα μάτια

Διά της εισπνοής
Επαφή με το δέρμα

Κατάποση

: Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
πόνος
δάκρυσμα
κοκκίνισμα
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
: Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
πόνος ή ερεθισμός
κοκκίνισμα
ενδέχεται να προκύψει δημιουργία φλυκταινών
: Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
στομαχικοί πόνοι

Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια
έκθεση
Βραχυπρόθεσμη έκθεση
Πιθανές άμεσες
επιδράσεις

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πιθανές καθυστερημένες
επιδράσεις

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Μακροπρόθεσμη έκθεση
Πιθανές άμεσες
επιδράσεις

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πιθανές καθυστερημένες
επιδράσεις

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Δυνητικές χρόνιες επιδράσεις στην υγεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Γενικά
Καρκινογένεση

: Εφόσον ευαισθητοποιηθεί, ενδέχεται να προκύψει σοβαρή αλλεργική αντίδραση όταν
στη συνέχεια εκτεθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Μεταλλακτικότητα

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Δυναμικό τερατογένεσης

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
Επιπτώσεις κατά την
ανάπτυξη

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Επιπτώσεις στη
γονιμότητα

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Άλλες πληροφορίες

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα
Ονομασία προϊόντος/
συστατικών

Αποτέλεσμα

οξυβενζόνη

Οξεία EC50 13.87 µg/l Θαλασσινό νερό Φύκια - Isochrysis galbana Φάση εκθετικής ανάπτυξης
Οξεία EC50 1.87 mg/l Γλυκό νερό
Δαφνία - Daphnia magna
Οξεία LC50 3.8 mg/l Γλυκό νερό
Ψάρι - Oryzia latipes
Χρόνιος EC10 3.69 µg/l Θαλασσινό
Φύκια - Isochrysis galbana νερό
Φάση εκθετικής ανάπτυξης
Χρόνιος NOEC 90 µg/l Γλυκό νερό
Ψάρι - Oryzias latipes - Ενήλικας

Συμπέρασμα/Περίληψη

Είδος

Έκθεση
72 ώρες
48 ώρες
96 ώρες
72 ώρες
28 ημέρες

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Ονομασία προϊόντος/
συστατικών

Δοκιμασία

Αποτέλεσμα

Δόση

Μόλυσμα

διμεθακρυλικό 2,2'αιθυλενοδιοξυδιαιθυλ

85 % - Άμεσα - 28 ημέρες
OECD 301 B
301B Ready
Biodegradability CO₂ Evolution
Test

-

-

Συμπέρασμα/Περίληψη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ονομασία προϊόντος/
συστατικών

Διάρκεια ημιζωής στο νερό Φωτόλυση

Βιοδιασπασιμότητα

διμεθακρυλικό 2,2'αιθυλενοδιοξυδιαιθυλ
οξυβενζόνη

-

-

Άμεσα

-

-

Άμεσα

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
Ονομασία προϊόντος/
συστατικών

LogPow

BCF

Ενδεχόμενος

διμεθακρυλικό 2,2'αιθυλενοδιοξυδιαιθυλ
2,2'-[(4-μεθυλοφαινυλ)ιμινο]
δις(αιθανόλη)
οξυβενζόνη

1.88

-

χαμηλό

1.09

-

χαμηλό

3.79

39 έως 160

χαμηλό

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
Συντελεστής Κατανομής
Εδάφους/Νερού (KOC)

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Κινητικότητα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ
: Δεν ισχύει.
αΑαΒ
12.6 Άλλες αρνητικές
επιπτώσεις

: Δεν ισχύει.
: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Προϊόν
Μέθοδοι διάθεσης

Επικίνδυνα απόβλητα
Συσκευασία
Μέθοδοι διάθεσης

Ειδικές προφυλάξεις

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι
δυνατό. Η απόθεση αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε
παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί
προστασίας του περιβάλλοντος και απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις
της εκάστοτε τοπικής αρχής.
: Η κατάταξη του προϊόντος μπορεί να πληροί τα κριτήρια για επικίνδυνα απόβλητα.
: Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι
δυνατό. Οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Η αποτέφρωση
ή η υγειονομική ταφή θα πρέπει να μελετώνται μόνο όταν η ανακύκλωση δεν είναι
εφικτή.
: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Προσοχή θα
πρέπει να δίνεται κατά το χειρισμό άδειων περιεκτών οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί
ή εκπλυθεί. Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα
κατάλοιπα των προϊόντων. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή
και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους.

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

Δεν υπόκειται σε
κανονισμό.

Δεν υπόκειται σε
κανονισμό.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Οικεία
ονομασία
αποστολής ΟΗΕ

-

-

-

-

14.3 Τάξη/-εις
κινδύνου κατά τη
μεταφορά

-

-

-

-

14.4 Ομάδα
συσκευασίας

-

-

-

-

14.5
Περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι

Αρ.

Αρ.

No.

No.

14.6 Ειδικές προφυλάξεις
για τον χρήστη

: Μεταφορά εντός των εγκαταστάσεων του χρήστη: Μεταφέρετε πάντα κλειστά
δοχεία, τα οποία να είναι όρθια και ασφαλισμένα. Εξασφαλίστε ότι τα άτομα που
μεταφέρουν το προϊόν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή
διαρροής.

14.7 Χύδην μεταφορά
σύμφωνα με το παράρτημα
II της σύμβασης MARPOL
και τον κώδικα IBC

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH)
Παράρτημα XIV – Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε έγκριση
Παράρτημα XIV
Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται.
Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται.
Παράρτημα XVII –
: Δεν ισχύει.
Περιορισμοί στην
παραγωγή, στη διάθεση
στην αγορά και τη χρήση
ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών, μειγμάτων και
αντικειμένων
Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
Λοιποί κανονισμοί ΕΕ
Απογραφή Ευρώπης
: Δεν προσδιορίζεται.
Ουσίες που εξασθενίζουν το όζον (1005/2009/ΕΕ)
Δεν είναι καταγεγραμμένο.
Διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (ΣΜΕ) (649/2012/ΕΕ)
Δεν είναι καταγεγραμμένο.
Οδηγία Seveso
Αυτό το προϊόν δεν ελέγχεται σύμφωνα με την Οδηγία Seveso.
Διεθνείς Κανονισμοί
Χημικές ουσίες προγράμματος I, II & III της λίστας της σύμβασης για τα χημικά όπλα
Δεν είναι καταγεγραμμένο.
Πρωτόκολλο Μόντρεαλ (Παραρτήματα A, B, C, E)
Δεν είναι καταγεγραμμένο.
Σύμβαση της Στοκχόλμης για έμμονους οργανικούς ρύπους
Δεν είναι καταγεγραμμένο.
Σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (PIC)
Δεν είναι καταγεγραμμένο.
Πρωτόκολλο UNECE Aarhus για τις ουσίες POPs και τα βαριά μέταλλα
Δεν είναι καταγεγραμμένο.
15.2 Αξιολόγηση χημικής
ασφάλειας

: Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις
χημικής ασφάλειας.

15.3 Κατάσταση εγγραφής

: Μίγμα. Πληροφορίες σχετικά με την ουσία : Επικοινωνήστε με τον τοπικό
προμηθευτή ή αντιπρόσωπο.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Υποδεικνύει στοιχεία που έχουν μεταβληθεί από προηγούμενη έκδοση.
Συντομογραφίες και
: ATE = Υπολογισμός οξείας τοξικότητας
CLP = Κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας [Κανονισμός (ΕΚ) υπ
αρκτικόλεξα
’ αριθ. 1272/2008]
DMEL = Παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις
DNEL = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
Δήλωση EUH = Δήλωση κινδύνου ειδική του CLP
ΑΒΤ = Ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά
PNEC = Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
RRN = Αριθμός καταχώρισης REACH
αΑαΒ = άκρως Aνθεκτικά και άκρως Bιοσυσσωρεύσιμα

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Κύριες βιβλιογραφικές
αναφορές και πηγές
δεδομένων

: Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP]; European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), concluded in Geneva on
30 September 1957 plus amendments (Uniform text: Journal of Laws 27/2009 pos.
162 plus amendments); European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN); Όρια έκθεσης στους χώρους
εργασίας; Διεθνείς Κανονισμοί
Διαδικασία που χρησιμοποιείται για να γίνει η ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/
GHS]
Ταξινόμηση

Αιτιολόγηση

Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού

Πλήρες κείμενο συντετμημένων δηλώσεων Η
H302
H315
H317
H318
H319
H400
H410

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

H412
Πλήρες κείμενο ταξινομήσεων [CLP/GHS]
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400

ΟΞΕΊΑ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ (στοματικό) - Κατηγορία 4
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΟΞΥΣ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Κατηγορία 1
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΧΡΟΝΙΟΣ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Κατηγορία 1
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ (ΧΡΟΝΙΟΣ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Κατηγορία 3
ΣΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΙΚΉ ΒΛΆΒΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΏΝ Κατηγορία 1
ΣΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΙΚΉ ΒΛΆΒΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΏΝ Κατηγορία 2
ΔΙΆΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ - Κατηγορία 2
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ - Κατηγορία 1
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ - Κατηγορία 1B

Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 3, H412
Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1B, H317
Οδηγίες για την εκπαίδευση
Ημερομηνία έκδοσης/
Ημερομηνία αναθεώρησης
Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης
Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι εκθέσεις. Εκπαίδευση προσωπικού στην ορθή πρακτική
: 01/11/2017
: Δεν υπάρχουν προηγούμενα ασφαλή στοιχεία

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αρ. 2015/830 - Ελλάδα
System 1+ Activator

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Έκδοση

: 1

Ειδοποίηση για τον αναγνώστη
Από όσο γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, ούτε ο ανωτέρω
αναφερόμενος προμηθευτής ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του εταιρείες δεν αναλαμβάνουν
οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη
. Όλα τα υλικά ενδέχεται να παρουσιάζουν άγνωστους κινδύνους και πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή.
Παρότι ορισμένοι κίνδυνοι περιγράφονται στο παρόν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτοί είναι οι μοναδικοί
κίνδυνοι που υπάρχουν.

Ημερομηνία έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 01/11/2017

Ημερομηνία προηγούμενης
έκδοσης

: Δεν υπάρχουν
προηγούμενα ασφαλή
στοιχεία

Έκδοση : 1
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