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1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 
Εμπορική Ονομασία Προϊόντος:  
Κωδικός προϊόντος:   
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33        
                                                                        

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του 
μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: 
Χρήση της ουσίας / μείγματος:  
Χημικές κατηγορίες προϊόντων:  
Κατηγορίες επεξεργασίας: 

 
Υδατοδιαλυτό απολυμαντικό εργαλείων. 
Απολύμανση και καθαρισμός για επαγγελματική χρήση. 
PC8, PC35 
PROC 8b, PROC10, PROC11, PRO19 
 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων 
ασφαλείας: 
Εταιρία: 
 
Τηλέφωνο, φαξ:  
E-mail: 
Ιστοσελίδα:  
 

 
 
AS CHEMI-PHARM 
Pollu 132 Tallinn 10917 Estonia 
Τηλ .: +372 6778 806.  Φαξ: +372 6778 807 
chemi-pharm@chemi-pharm.com  
www.chemi-pharm.com 
 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 
Κέντρο Δηλητηριάσεων Πληροφορίες της Εσθονίας: 
Κέντρο Δηλητηριάσεων Πληροφοριών της Εσθονίας, 24 ώρες: 
 

Εσθονία Τηλ .: 112 
Τηλ .: +372 6269379 
Εσθονία Τηλ .: 16662 
 

 
 
 

  
 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος: 
Ορισμός προϊόντος:  
Σύστημα ταξινόμησης: 
 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548 / ΕΟΚ και 1999/45 
/ ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε: 
 

Πληροφορίες σχετικά με ιδιαίτερους κινδύνους για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον: 
 

Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία:  
 

Κίνδυνοι για το περιβάλλον: 
 

Ειδικοί κίνδυνοι: 
 
 
 
 

Κύρια συμπτώματα:  
 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ 1999/45 / ΕΚ: 
Ταξινόμηση μείγματος σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 / 
ΕΚ: 
 
 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης:  Επισήμανση σύμφωνα με τις 
Οδηγίες της ΕΚ: 1999/45 / ΕΚ: 
Σύμβολο (α) κινδύνου / Ενδείξεις κινδύνου: 
 
 
Προσδιορισμός κινδύνου  συστατικού (ων) για την 
επισήμανση: 
 
 
 
Φράση (εις) κινδύνου: 
 
Φράση (εις) Ασφαλείας: 
 
 
 
 
 
 
Καθαριστικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
Απορρυπαντικών 648/2004 / ΕΚ περιέχει: 
 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι: 
 

2.3.1 Σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) 
Αρ.1907 / 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH): 

 
Μείγμα – απολυμαντικό και καθαριστικό για τα ιατρικά όργανα. 
Η ταξινόμηση είναι σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των καταλόγων της 
ΕΕ, και παρατάθηκε από την εταιρεία και τα δεδομένα βιβλιογραφίας της. 
 
Το μείγμα πληροί τα χημικά κριτήρια κινδύνου για την ταξινόμηση σύμφωνα με 
την οδηγία 1999/45 / ΕΚ. 
 

Φυσικοί / χημικοί κίνδυνοι: Δεν ταξινομείται για φυσικούς κίνδυνους. 
 
Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. 
 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
 

Ερεθίζει τα μάτια, το στόμα, το λαιμό και το στομάχι. Μην αναπνέετε σκόνη / 
αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. 
 

Ερεθίζει τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους. 
 

Xi, R36 / 38,  N, R50 
 

Θα γίνει πριν από: 31.05.2015.Πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες του 
μείγματος παρουσιάζονται στο υποτμήμα 3.2. Το πλήρες κείμενο κάθε 
ταξινόμησης, δήλωσης κινδύνου και φράσεων R- χορηγείται δυνάμει του 
άρθρου 16. 
 
 
                 
                  Xi                       N 
  Ερεθιστικό        Επικίνδυνο για το περιβάλλον  
 

Fatty Alcohol Ethoxylate   CAS αριθ .: 68439-46-3                        ≤5% 
N-alkylbenzyldimethyl ammonium chlorides CAS No.: 68391-01-5      2,5% 
N-alkyldimetylammonium chlorides   CAS No.: 85409-23-0          2,5% 
 
R36 / 38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα 
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 
 

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό.  
S36 / 37 Φοράτε κατάλληλα γάντια και μάσκα προστασίας ματιών / 
προσώπου. S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). S61 
Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές 
οδηγίες του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
 

≤5% μη-ιονικά επιφανειοδραστικά 
Συντηρητικά και βιοκτόνα: ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου ≤7% 
 

Κανένας γνωστός  
 

Οι ουσίες δεν πληρούν τα κριτήρια ΑΒΤ. Οι ουσίες δεν πληρούν τα κριτήρια 
vPvB. Αυτοταξινομείται. 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
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3.2 Μείγματα: 
 
3.2.1 Περιγραφή του μείγματος: Τα συστατικά είναι: Purified water, Sodium carbonate, Complex forming agent, Perfume, Non-ionic 
surfactant, Quaternary ammonium compounds (biocides). 
 

3.2.2 Επικίνδυνα συστατικά: Οι επικίνδυνες ουσίες που απαριθμούνται στο Πίνακα 1 παρακάτω. 

 
 
Πίνακας 1 
 

Χημική ονομασία, CAS, 
EINECS και του REACH 
αριθμούς εγγραφής: 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 
1272/2008 
 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την 
Οδηγιών της ΕΕ 67/548 / ΕΟΚ 
του Συμβουλίου 
 

Συγκέντρωση σε μείγμα 
w / w% 

 

Blend: N-alkylbenzyldimethyl 
ammonium chlorides 
CAS No.: 68391-01-5 
EINECS No.: 269-919-4 
REACH Registration No.: 
05-2114132580-60-0000 
 
N-alkyldimetyl ammonium chlorides 
CAS No.: 85409-23-0 
EINECS No.: 287-090-7 
REACH Registration No.: 
05-2114276559-31-0000 

Acute Tox. 4 
Skin Corr. 1B 
Aquatic Acute 1 
 
 
 
 
Acute Tox. 4 
Skin Corr. 1B 
Aquatic Acute 1 
 

H302 
H314 
H400 
 
 
 
H302 
H314 
H400 
 
 

 
C, R34 
 
Xn, R22 
 
N, R50 
 
 
C, R34 
 

Xn, R22 
 
N, R50 

 
 
 

≤5,0 
 

Sodium carbonate *** 
CAS No.: 497-19-8 
EINECS No.: 207-838-8 
REACH registration No.: 
01-2119485498-19-0000 
 

Eye Irrit. 2  
 

H319  
 
Xi, R36 
 

≤3,0 
 

Fatty Alcohol Ethoxylate 
CAS No.: 68439-46-3 
EINECS No.: not assigned, polymer [4] 
 

Acute Tox. 4 
Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 

H302 
H315 
H318 
 

Xn, R22 
 
 
Xi, R38-41 

 

≤ 5,0 
 

 
Πρόσθετες πληροφορίες:  Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R, H και EUH αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. 
*** Όριο (α) έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι διαθέσιμα, αναφέρονται στην υποενότητα 8.1.  
[1] Εξαιρούνται: ιοντικό μείγμα. Βλέπε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1907/2006, Παράρτημα V, παράγραφοι 3 και 4. Αυτό το άλας είναι 
δυνητικά παρόν, με βάση τον υπολογισμό, και περιλαμβάνεται για σκοπούς ταξινόμησης και επισήμανσης μόνο. Κάθε υλικό 
έναρξης του ιοντικού μίγματος έχει καταχωρηθεί, όπως απαιτείται.  
[2] Εξαιρούνται: περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006. 
[3] Εξαιρούνται: Παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006. 
[4] Εξαιρούνται: πολυμερές. Βλέπε άρθρο 2 (9) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006. 
Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία: Σε ουσίες δεν περιέχονται ή είναι κάτω από 0,1%. 
 

 
 
 

  
 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Γενικές πληροφορίες: Αλλάξτε τα λερωμένα ρούχα αμέσως. 
Εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό, ήσυχο, και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Αν τα συμπτώματα 
επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό. 
Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλένετε τις μολυσμένες ενδυμασίες πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. 
Επαφή με τα μάτια: πλύνετε τα μάτια σχολαστικά με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας τα βλέφαρα. Συνεχίστε να ξεπλένετε για 
τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει. 
Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, εάν έχει τις αισθήσεις του, δώστε άφθονο νερό. Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό και δώστε 
μεγάλες ποσότητες 
γάλατος ή νερού.  Ποτέ μη χορηγείτε ο οτιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητα  άτομα. Επικοινωνήστε με το γιατρό αν μεγαλύτερη 
ποσότητα έχει  καταναλωθεί. 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες: Δείτε τα τμήματα 2 και 11. 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα. Δεν 
είναι γνωστό κανένα ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης, κίνδυνος εισχώρησης στον πνεύμονα. 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 3: Συνθέσεις / πληροφορίες για τα συστατικά

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 
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5.1 Πυροσβεστικά μέσα: 
Κατάλληλο: Ψεκασμός με νερό, αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη, διοξείδιο του άνθρακα CO2, ξηρή χημική σκόνη. 
Δεν είναι κατάλληλο: Βαρύς πίδακας νερού. 
Ασυνήθεις κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης: Μπορεί να αποσυντεθούν και να παραχθούν διαβρωτικά αέρια και τοξικοί καπνοί. 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα: Παράγει τοξικές αναθυμιάσεις σε συνθήκες πυρκαγιάς. Πιθανά 
προϊόντα καύσης: Μονοξείδιο του άνθρακα ή διοξείδια, υδροχλώριο και οξείδια του αζώτου. 
5.3 Συμβουλές για τους πυροσβέστες: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο, προσαρμόστε τα μέτρα με τη γενική κατάσταση. Φορέστε με 
θετική πίεση λειτουργίας αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή τύπου SCBA και είδη ένδυσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 469. ΤΑ 
υπολείμματα φωτιάς και το μολυσμένο νερό της πυρόσβεσης θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
5.4 Πρόσθετες πληροφορίες: Δείτε τα τμήματα 4, 7 και 8. 
 
 
 
 
 

  
 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης προστασίας: Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί 
καμία ενέργεια 
προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Μην αγγίζετε και μη βαδίζετε πάνω από την είσοδο. 
Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή ομίχλης. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό.  Φορέστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, 
γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά ρούχα). 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:  Μην απορρίπτετε στο αποχετεύσεις / επιφανειακά / υπόγεια ύδατα. Ενημερώστε τις σχετικές 
αρχές αν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση (αποχέτευση, υδάτινοι οδοί, έδαφος ή αέρας). Αποφεύγεται το σκόρπισμα 
χυμένου υλικού, απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: 
Μικρή διαρροή: Σταματήστε τη διαρροή προς αποφυγή κινδύνου. Απομακρύνετε τα δοχεία από το χώρο του χυμένου υλικού, 
αραιώστε με νερό και σφουγγαρίστε εάν είναι υδατοδιαλυτό ή απορροφήστε με αδρανή ξηρό υλικό και τοποθετήστε σε κατάλληλο 
δοχείο διάθεσης αποβλήτων. 
Μεγάλη διαρροή: Σταματήστε τη διαρροή προς αποφυγή κινδύνου. Απομακρύνετε τα δοχεία από το χώρο του χυμένου υλικού. 
Αποτρέψτε την είσοδο σε υπονόμους, υδρορροές, υπόγεια ή περιορισμένες περιοχές. Περιορίστε και συλλέξτε την έκχυση με μη 
καύσιμο απορροφητικό υλικό π.χ. άμμο, πριονίδι, χώμα, βερμικουλίτη ή καθολικό απορροφητικό) και τοποθετήστε σε δοχείο 
απορριμμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλέπε τμήμα 13). Απορρίψτε μέσω αδειοδοτημένου εργολάβου διαχείρισης  
αποβλήτων. Μολυσμένο υλικό που απορροφήθηκε μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο με το υλικό που χύθηκε. Δείτε την Ενότητα 1 για 
στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης και το τμήμα 13 για τη διάθεση των αποβλήτων. 
6.4 Αναφορές σε άλλα τμήματα: Ακολουθήστε τις συμβουλές στα τμήματα 7, 8 και 13. 
 
 
 
 
 
 

  
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8). 
Φαγητό, ποτό και κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε χώρους όπου αυτό το μείγμα χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται ή 
επεξεργάζεται. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους πριν από το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα. Αποφύγετε την επαφή 
με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή αερίων. Διατηρήστε το στο αρχικό δοχείο και κλείστε το ερμητικά 
όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Τα άδεια δοχεία διατηρούν υπολείμματα προϊόντος και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Χρησιμοποιήστε 
προστατευτική κρέμα δέρματος. 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων μη συμβατών υλικών: Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. Αποθηκεύεται στο αρχικό δοχείο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία σε στεγνό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο χώρο, μακριά από ασύμβατα υλικά (βλέπε παράγραφο 10), φαγητό και ποτό. Τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί πρέπει να 
κλείνονται προσεκτικά και να διατηρείται όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή. Να μην φυλάσσεται σε δοχεία χωρίς ετικέτα. 
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική μόλυνση. Το χυμένο υλικό είναι ολισθηρό. 
7.3 Ειδική τελική χρήση (εις), Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Αποτρέψτε την εισαγωγή στο έδαφος, σε χαντάκια, υπονόμους, 
υδάτινες οδούς ή των υπόγειων υδάτων. Δείτε συμβουλές από τα κεφάλαια 6, 12 και 13. 
Θερμοκρασία: αποθήκευση και χειρισμός με θερμοκρασία άνω των + 5 0 C έως +30 0 C. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο 
ωσότου να είναι έτοιμος προς χρήση. Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την υπερθέρμανση ή σε 
κατάψυξη. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε το χυμένο υλικό, είναι ολισθηρό. 
Ειδικές λύσεις για το βιομηχανικό τομέα: Δεν είναι γνωστές. 
Ειδική τελική χρήση (ες): Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. 
Διάρκεια ζωής η μείγματα: Διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 24 μήνες. 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
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8.1 Παράμετροι ελέγχου: 
Οριακή τιμή έκθεσης: Δείτε τον Πίνακα 2 παρακάτω 
 
Πίνακας 2 
 
Επικίνδυνα συστατικά χημική ονομασία OSHA PEL AGGIH TLV Άλλα όρια
Sodium Carbonate  CAS 497-19-2  15 mg / m3 (συνολική σκόνη)  Δεν υπάρχουν δεδομένα  Δεν υπάρχουν δεδομένα 
Sodium Carbonate  CAS 497-19-2   
 

  5 mg / m3 (αναπνεύσιμη  
  σκόνη)   

Δεν υπάρχουν δεδομένα  Δεν υπάρχουν δεδομένα 

 
Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης: Αναφορά θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 689 για τις μεθόδους 
για την εκτίμηση της έκθεσης με εισπνοή χημικών ουσιών καθώς και τα εθνικά κείμενα αναφοράς των επικίνδυνων προσδιορισμών 
ουσιών. Εάν το μείγμα περιέχει συστατικά με όρια έκθεσης: προσωπικό, η ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας ή προσωπική επίβλεψη 
απαιτείται για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαερισμού ή άλλων μέτρων ελέγχου και η αναγκαιότητα για χρήση 
προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού.  
8.1.4 DNEL / PNEC τιμές: 
8.4.1.1 DNEL'S: Δείτε τον πίνακα 4 κατωτέρω 
 
Πίνακας 4 
 
Δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία Οδοί έκθεσης τιμές DNEL 

 
Έντονες συστημικές επιπτώσεις  Δέρμα Μη διαθέσιμες  
Έντονες συστημικές επιπτώσεις  Εισπνοή  Μη διαθέσιμες  
Έντονες τοπικές επιπτώσεις  Δέρμα Μη διαθέσιμες  
Έντονες τοπικές επιπτώσεις Εισπνοή Μη διαθέσιμες  
Μακροχρόνιες συστημικές επιπτώσεις  Δέρμα Μη διαθέσιμες  
Μακροχρόνιες συστημικές επιπτώσεις Εισπνοή  Μη διαθέσιμες  
Μακροχρόνιες τοπικές επιπτώσεις Δέρμα Μη διαθέσιμες  
Μακροχρόνιες τοπικές επιπτώσεις Εισπνοή Μη διαθέσιμες  
Μακροχρόνια, στόμα, εργαζόμενοι Εισπνοή Μη διαθέσιμες  

Καμία τιμή DNEL δεν είναι διαθέσιμη. 
 
8.1.4.2  Τιμές PNEC: Δείτε τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον πίνακα 5 που ακολουθεί 
 
Πίνακας 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης: καλές πρακτικές προσωπικής υγιεινής είναι πάντα προτιμότερο όταν δουλεύετε με χημικές ουσίες. 
Μηχανικοί έλεγχοι: Χρησιμοποιείτε επαρκή εξαερισμό γενικό ή τοπικό  για να κρατάτε τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις κάτω των 
Επιτρεπτών ορίων έκθεσης. Εάν τα όρια έκθεσης υπερβούν ή αν ο ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα που συμβούν, χρησιμοποιήστε 
αναπνευστική συσκευή σε περίπτωση υψηλών συγκεντρώσεων. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή χειρισμού του υλικό θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μηχανισμούς πλύσεως των οφθαλμών και με ένα ασφαλές μέρος για ντους. 
Μηχανική μέτρα: Παροχή επαρκούς ανανέωσης / εξαγωγής του αέρα στους χώρους εργασίας. 
Τα μέτρα ατομικής προστασίας 
Αναπνευστική προστασία: Αναπνευστική προστασία δεν απαιτείται συνήθως. Ωστόσο, η εισπνοή ατμού, σπρέι ή αερίου θα πρέπει 
να αποφεύγεται. Σε περίπτωση σχηματισμού ατμών χρησιμοποιήσετε μια αναπνευστική συσκευή με εγκεκριμένο φίλτρο. Εάν είναι 
απαραίτητο, κάντε χρήση συσκευής με φίλτρο, αναπνευστήρας με τον τύπο του συνδυασμού φίλτρο A-P2 ή φίλτρα ΑΒΕΚ σύμφωνα με 
τα πρότυπα EN 143 και EN 14387. 
Προστασία των χεριών: Συνιστάται: Πρότυπο ΕΝ 374, κατηγορίας III, υλικό: βουτυλίου καουτσούκ γάντια, 120 λεπτά. Επιλέξτε γάντια 
για να προστατεύετε τα χέρια από τα χημικά ανάλογα με τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών και ειδικά για τον 
τόπο εργασίας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από τον κατασκευαστή των γαντιών ή επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή των γαντιών για περαιτέρω πληροφορίες. 
Προστασία των ματιών: Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 166, γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά 
προστατευτικά. Άμεση επαφή μπορεί να προκαλέσει ήπιο, παροδικό ερεθισμό. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
 

Τμήματα Τιμές PNEC  
Fatty Alcohol Ethoxylate   CAS αριθ .: 68439-46-3 
Πόσιμο νερό, Υδρόβια 0041 (D) / 0,024 (P) mg / l 
Θαλασσινό νερό, Υδρόβια 0,0041 (D) / 0,0024 (P) mg / l 
Διαλείπουσες κυκλοφορίες, υδρόβια Μη διαθέσιμες 
STP (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) 0,007 mg / l 
Πόσιμο νερό, ίζημα 0316 (D) / 0181 (P) mg / kg dw 
Θαλασσινό νερό, ίζημα 0,0316 (D) / 0181 (P) mg / kg dw
Χώμα 0103 (D) / 0068 (P) mg / kg D.W

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία
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Προστασία του δέρματος: Χρησιμοποιείτε προστατευτική ποδιά εργασίας ή ανάλογα ρούχα. Ποδιά εργασίας (πρότυπο EN 14605), 
για την χημική προστασία σύμφωνα με τα πρότυπα EN 466. 
Θερμικοί κίνδυνοι: Χημικά σταθερό προϊόν.  
Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής έκθεσης: Δεν έχει καθοριστεί. 
Μέτρα υγιεινής: Χειριστείτε σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική και την ασφάλεια. 
Γενική πρακτική βιομηχανικής υγιεινής: Αποφύγετε την εισπνοή ατμών, ομίχλης ή αερίου. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα 
μάτια και την ενδυμασία. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος 
της εργασίας. Ακολουθήστε το σχέδιο προστασίας του δέρματος. Πλύνετε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίηση 
του. 
 
 
 

 
 
9.1 πληροφόρηση που για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες : 
 

   
9.2 Άλλες πληροφορίες κανένα γνωστό 
 
 
 
 

 
 

10.1 Δραστικότητα: Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις αν χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες. 
10.2 Χημική σταθερότητα: Χημικά σταθερό προϊόν (κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Αποφεύγετε την επαφή με άλλα ισχυρά οξέα ή με οξειδωτικούς παράγοντες. 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν: Αποφύγετε την ψύξη του προϊόντος. 
10.5 Μη συμβατά υλικά: Ισχυρά οξέα και οξειδωτικά μέσα. 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης, όταν ο χειρισμός και η αποθήκευση 
είναι κατάλληλα. Κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς μπορεί να παράγει τοξικές αναθυμιάσεις και αέρια του μονοξειδίου του άνθρακα ή 
διοξείδια, Υδροχλώριο, αέριο, οξείδια του νατρίου και οξειδίων του αζώτου κατά την καύση. 
 
 
 
 

Εμφάνιση Υγρό 
Χρώμα: Διαυγές  
Οσμή: Αμύγδαλο 
Οσμή κατώφλι: Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν προσδιορίζεται 
Τιμή pH: 11 Μέθοδος DIN EN 53785 
τιμή του pH (1%) 9,5-10 Μέθοδος DIN EN 53785 
Σημείο τήξεως / εύρος τήξης  Περίπου 0 0C, δεν έχει προσδιοριστεί για μείγμα 
Σημείο ζέσης / περιοχή ζέσης  Περίπου 100 0C, μέθοδος ASTM D 1120 
Σημείο ανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (μέθοδος ASTM D 93) 
Aναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Θερμοκρασία ανάφλεξης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (ASTM D 3278, μέθοδος κλειστού 

δοχείου) 
Ανώτερο όριο έκρηξης (UEL) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (ASTM D 3278, μέθοδος κλειστού 

δοχείου) 
Εκρηκτικές ιδιότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (ASTM D 3278, μέθοδος κλειστού 

δοχείου) 
Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης (0 ° C) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πίεση ατμών πίεση / αερίου: Δεν έχει προσδιοριστεί (kPa) 
Σχετική πυκνότητα: 1,023-1,028 g / cm3 σε 20 0C Μέθοδος DIN 51757 
Μαζική πυκνότητα Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Διαλυτότητα σε / αναμείξιμον με νερό 100% διαλυτό 
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη / νερό): Δεν προσδιορίζεται 

 
Ιξώδες, δυναμικό Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  
Ιξώδες Κινηματική Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Ροής του χρόνου Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Ευαισθησία των επιπτώσεων Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Σχετική πυκνότητα ατμών: (Αέρας = 1) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ταχύτητα εξάτμισης (οξικό βουτύλιο-1) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Οξύ αριθμός Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Δείκτης διάθλασης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

 ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 
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11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις: Οι τοξικολογικές ιδιότητες του μίγματος δεν έχουν υποστεί διεξοδική 
αξιολόγηση. Τα στοιχεία παρατίθενται για τις ουσίες του μείγματος. 
11.1.1 Οξεία τοξικότητα: Οξεία τοξικότητα των συστατικών που υπάρχουν σε σχετικές συγκεντρώσεις: βλέπε παράγραφο 3, και το 
Υποτμήμα 3.2.2 
11.1.1.1 Οξεία τοξικότητα από του στόματος: 
Ανθρακικό νάτριο CAS 497-19-8: LD50 4090 mg / kg (από του στόματος αρουραίος) 
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη CAS 68439-46-3: LD50 = 200-2000 mg / kg (από του στόματος αρουραίος). 
Ενώσεων του τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλο-C12-18-αλκυλοδιμεθυλο χλωριούχα CAS 68391-01-5 και 
C12-14-αλκυλο [(αιθυλφαινυλ) μεθυλ] διμεθυλο, χλωρίδια CAS 85409-23-0 LD50> 250 mg / kg (αρουραίος από το στόμα). 
11.1.1.2 Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής: 
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη CAS 68439-46-3: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
Ενώσεων του τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλο-C12-18-αλκυλοδιμεθυλο χλωριούχα CAS 68391-01-5 και 
C12-14-αλκυλο [(αιθυλφαινυλ) μεθυλ] διμεθυλο, χλωρίδια CAS 85409-23-0: LC50> 86 mg / l (αρουραίος, εισπνοή, έκθεση 1 ώρα). 
Ανθρακικό νάτριο CAS 497-19-8: (ινδικό χοιρίδιο / ποντίκια / αρουραίους με εισπνοή): LC50 τιμές 800/1200/2300 mg / cu m αντίστοιχα. 
11.1.1.3 Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος: 
Ανθρακικό νάτριο CAS 497-19-8: LD50> 2000 mg / kg σωματικού βάρους (κουνέλι, διά του δέρματος), 
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη CAS 68439-46-3: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
Ενώσεων του τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλο-C12-18-αλκυλοδιμεθυλο χλωριούχα CAS 68391-01-5 και 
C12-14-αλκυλο [(αιθυλφαινυλ) μεθυλ] διμεθυλο, χλωρίδια CAS 85409-23-0: LD50 = 3.400 mg / kg (αρουραίος, διά του δέρματος). 
11.1.1 4 Οξεία τοξικότητα (άλλοι οδοί λήψης): 
Ανθρακικό νάτριο CAS 497-19-8: LD50> 5000 mg / kg (αρουραίος, από το στόμα) (περίοδος μετά την έκθεση παρατήρησης 8 ημέρες) 
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη CAS 68439-46-3: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
Μείγμα αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμωνίου χλωριούχα CAS 68391-01-5 και το αλκύλιο αιθυλοβενζυλική διμεθυλο χλωριούχα αμμωνίου 
CAS 85409-23-0: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
11.1.2 Ερεθισμός, διάβρωση, ευαισθητοποίηση: 
Ταξινόμηση του προϊόντος σύμφωνα με την οδηγίας 1999/45 / ΕΚ. Δείτε την Ενότητα 2. 
11.1.2.1 Διάβρωση / ερεθισμός: Ερεθίζει το δέρμα. 
11.1.2.2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη ερεθισμός / ματιών: Ερεθιστικό για τα μάτια. 
11.1.2.3 αναπνευστικού ή του δέρματος Ευαισθητοποίηση: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση σύμφωνα με την ταξινόμηση των 
συστατικών. 
11.1.3 Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης: 
Επιπτώσεις της επαναλαμβανόμενης υπέρ-έκθεσης  του μείγματος: 
Επαφή με τα μάτια: Η παρατεταμένη επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό. 
Επαφή με το δέρμα: Ερεθίζει το δέρμα. Μη γνωστά αποτελέσματα ευαισθησίας. 
Εισπνοή: Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο στόμα, λαιμό και εντερικό σύστημα. 
Κατάποση: Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος. 
11.1.4 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Τοξικότητα στα όργανα 11.1.5 στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
11.1.6 Καρκινογένεση, μετάλλαξη, τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Μείγμα δεδομένα: με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η τα 
κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
11.1.6.1 Μυκητογέννεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
11.1.6.2 Μετάλλαξη γεννητικών κυττάρων: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
11.1.6.3 Γονοτοξικότητα in vitro: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
11.1.6.4 Καρκινογένεση: Δεν έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ 67/548 / ΕΟΚ, 1999/45 / ΕΚ του Συμβουλίου και (ΕΚ) 
του κανονισμού 1272/2008. Αριθ συστατικό του προϊόντος αυτού σε επίπεδα μεγαλύτερα από ή ίση με 0,1% ταυτοποιείται ως πιθανό, 
πιθανή ή επιβεβαιωμένη καρκινογόνο για τον άνθρωπο από την NTP, ο ECHA, το IUCLID, IARC, AGGIH, ή OSHA, Η.Π.Α. 
11.1.6.5 Αναπαραγωγική τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
11.1.6.6 Τερατογέννεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
11.1.7 Κίνδυνος αναρρόφησης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
11.1.8 μείγμα έναντι πληροφοριών για τις ουσίες: Δεν διατίθεται 
11.1.9 Άλλες πληροφορίες:  Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 Τοξικότητα: Για το καλύτερο της γνώσης μας, οι τοξικολογικές ιδιότητες του μίγματος αυτού δεν αξιολογήθηκαν επιμελώς. Τα 
δεδομένα αναφέρονται για τα μεμονωμένα συστατικά: 
12.1.1 Τοξικότητα στα ψάρια: Δείτε τον πίνακα 6 παρακάτω 
 
 
 
 
 
 

 ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

  ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
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Πίνακας 6 
 

Είδος Δοκιμασία, χρονική περίοδος (h) Τιμές (mg / L / ppm) 
Μείγμα αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμωνίου χλωριούχα CAS 68391-01-5 και το αλκύλιο αιθυλοβενζύλιο διμεθυλο αμμώνιο 
χλωριούχα  CAS 85409-23-0: 
Πέστροφα  96 /0,930 
Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος 
κυπρίνος) 

96 0,280 

Lepomis macrochirus (πέρκα) 96 0,510 
Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) 96 0,396 
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη CAS 68439-46-3: 
Τοξικότητα στα ψάρια άνευ είδους  96 >1 
Ανθρακικό νάτριο CAS 497-19-8: 
Lepomis macrochirus (Πέρκα) 24 385 
Τοξικότητα στα ψάρια άνευ είδους  96 300 

 
12.1.2 Τοξικότητα για τα ασπόνδυλα και Daphnia (ψύλλος του νερού) : Δείτε τον πίνακα 7 παρακάτω. 
 

Πίνακας 7 
 

Είδος Μέθοδος, NOEC/EC50, χρονική 
περίοδος: μέρες (d), ώρες (h) 

Τιμές (mg / L) 

Μείγμα αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμωνίου χλωριούχα CAS 68391-01-5 και το αλκύλιο αιθυλοβενζύλιο διμεθυλο αμμώνιο 
χλωριούχα  CAS 85409-23-0: 
Daphnia magna (ψύλλος του νερού) NOEC: (28 d) 520,0 
Daphnia magna (ψύλλος του νερού) EC50 (h) (OECD 202) 0,044 
Daphnia magna (ψύλλος του νερού) NOEC: (21 d) 0,010 
Ανθρακικό νάτριο CAS 497-19-8: 
Daphnia magna (ψύλλος του νερού) LC50: 25 h/24 h CO3) 607.0/197.0 
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη CAS 68439-46-3: 
Daphnia magna (ψύλλος του νερού) EC50: 48 h 1,00 

  
12.1.3 Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά, φύκια και βακτήρια: Δείτε Πίνακα 8 παρακάτω. 
 

Πίνακας 8 
 

Είδος Δοκιμασία IC50 / EC50 / EC100χρονική 
περίοδος (h)/ μέθοδος 

Τιμές (mg / L) 

Μείγμα αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμωνίου χλωριούχα CAS 68391-01-5 και το αλκύλιο αιθυλοβενζύλιο διμεθυλο αμμώνιο 
χλωριούχα  CAS 85409-23-0: 
Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινη άλγη) EC50: 72 h /OECD test 201 0,04 
Ενεργοποιημένης ιλύος αναπνοή inhib-n EC50: 3 h /OECD test 209 7,75 
Ψευδομονάδα putida, ανάπτυξη inhib-n EC100: Δεν δίδεται  16,00 
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη CAS 68439-46-3: 
Φύκια IC50: 72 h/μέθοδος δεν δίδεται  >10,00 
Ανθρακικό νάτριο CAS 497-19-8: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες    

  
12.1.4 δοκιμές χρόνιας τοξικότητας: βλέπε πίνακα 9 κατωτέρω. 
 

Πίνακας 9 
 

Είδος Δοκιμασία, χρονική περίοδος (d) Αποτελέσματα (mg / L)
Μείγμα αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμωνίου χλωριούχα CAS 68391-01-5 και το αλκύλιο αιθυλοβενζύλιο διμεθυλο αμμώνιο 
χλωριούχα  CAS 85409-23-0: 
Daphnia magna (ψύλλος του νερού) NOEC: 21d 0,0042 

 
12.1.5 Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς: Βλέπε πίνακα 10 κατωτέρω. 
 

Πίνακας 10 
 

Είδος Δοκιμασία, χρονική περίοδος Αποτελέσματα   
Μείγμα αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμωνίου χλωριούχα CAS 68391-01-5 και το αλκύλιο αιθυλοβενζύλιο διμεθυλο αμμώνιο 
χλωριούχα  CAS 85409-23-0: 
Ψευδομονάδα putida EC100: 96 h 16 mg/L 
Eisenia fetida (γεωσκώληκες) LC50: 14 d 7070 mg/kg 
Ενεργός ιλύος EC50: 3 h 7,75 mg/L 

  
12.1.6 Επίγεια επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: 
Συμπεριφορά στα περιβάλλοντα διαμερίσματα: Δεν έχει καθοριστεί. 
Συμπεριφορά σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων: Δεν έχει καθοριστεί. 
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Βιολογική αποικοδόμησης -biodegradation: 
Επιφανειοδραστικά: Τα τασιενεργά που περιέχονται σε αυτό το μείγμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία 
ορίζονται στον Κανονισμό 648/2004 / ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά. 
Άλλα συστατικά: Τα βιοδιασπώμενα συστατικά, τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το μίγμα ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ΟΟΣΑ 
302 Β 
Ενώσεων του τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλο-C12-18-αλκυλοδιμεθυλο, χλωριούχα CAS 68391-01-5 και C12-14-αλκυλο 
[(αιθυλφαινυλ) μεθυλο] διμεθυλο, χλωρίδια CAS 85409-23-0: OECD 303 A <90%. ΟΟΣΑ 302 Α:> 99%? ΟΟΣΑ 301 Β:95,5%. Εύκολα 
βιοαποικοδομήσιμο. 
 
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Μη βιοσυσσωρευόμενο.  
Αιθοξυλιωμένη λιπαρή αλκοόλη CAS 68439-46-3: Πρωταρχικά βιοαποικοδόμηση: 98-100% (δοκιμή διαλογής ΟΟΣΑ). 
Ενώσεων του τεταρτοταγούς αμμωνίου, βενζυλο-C12-18-αλκυλοδιμεθυλο, χλωριούχα CAS 68391-01-5 και C12-14-αλκυλο 
[(αιθυλφαινυλ) μεθυλο] διμεθυλο, χλωρίδια. Μη βιοσυσσωρεύσιμες. 
Ανθρακικό νάτριο CAS 497-19-8: Δεν θεωρείται χρήσιμο να αντλήσει μια γενική PNEC ή PNEC πρόσθετα. 
 
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης / νερού (log Kow): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
Συντελεστής βιοσυσσώρευσης (BCF): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος: Δείτε την Ενότητα 8, πρόσθετα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. 
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBTκαι vPvB: Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια για PBTή vPvB σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ. 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις: Το προϊόν δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις, κοίτες νερού ή στη 
έδαφος. Είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς - δείτε την ταξινόμηση από μίγμα στο τμήμα 2 και τα συστατικά από 
υποενότητα 3.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: 
Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα 2008/98 / ΕΚ καθώς και σύμφωνα με άλλες εθνικές 
και τοπικές ρυθμίσεις. Για τον προσδιορισμό των κωδικών αποβλήτων για το μείγμα αυτό, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Αποβλήτων (EWC) είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με το πώς χρησιμοποιείται από τον πελάτη. Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να 
καθοριστεί εντός της ΕΕ από συνεννόηση με τον αδειούχο εργολάβο διάθεσης αποβλήτων (χειριστή). Τα απόβλητα δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα. Τα απόβλητα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται ειδικά στο πλαίσιο της τήρησης σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. 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.  
13.2 Προϊόν: 
Για την ανακύκλωση συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. 
 
Συνιστώμενοι κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ: 07 06 01 υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά (για τα χρησιμοποιημένα ή 
αχρησιμοποίητα προϊόντα). 07 06 99 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως. 18 01 06 χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή 
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.  
 
13.3 Μολυσμένη συσκευασία: 
Το υλικό και το δοχείο του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Τα κενά δοχεία ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα 
υπολείμματα προϊόντος. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες 
αποχετεύσεως και υπονόμους. Απορρίψτε τις συσκευασίες σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη διάθεση των συσκευασιών. Μη 
μολυσμένες συσκευασίες μπορούν να ληφθούν για ανακύκλωση ή διάθεση. Να απορρίπτονται όπως και το προϊόν.  
 
Συνιστώμενοι κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ: 15 01 02 πλαστική συσκευασία. 15 01 04 μεταλλική συσκευασία.  
Συνιστώμενοι κωδικοί αποβλήτων συσκευασίας ΕΚΑ: 15 01 10 * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα ή έχουν μολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες 
  
13.4 Συνιστώμενο μέσο καθαρισμού: Νερό, ενδεχομένως προσθέτετε νερό με απορρυπαντικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
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Πίνακας 10 
 

Υποτμήματα ADR / RID / ADN IMDG IATA
14.1 Αρ. ΟΗΕ  3082 3082 3082 
14.2 Όνομα κατάλληλης  
ναυτιλίας ΟΗΕ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ουσίες περιβαλλοντικά 
επικίνδυνες  

 ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ 
 Ε.Α.Ο. (Τεταρτογενούς 
ενώσεις αμμωνίου,  
βενζυλο-C12-18- 
αλκυλδιμεθυλ χλωριούχα) 

ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ 
 Ε.Α.Ο. (Τεταρτογενούς 
ενώσεις αμμωνίου,  
βενζυλο-C12-18- 
αλκυλδιμεθυλ χλωριούχα) 

ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ 
 Ε.Α.Ο. (Τεταρτογενούς 
ενώσεις αμμωνίου,  
βενζυλο-C12-18- 
αλκυλδιμεθυλ χλωριούχα) 

14.3 Κλάση επικίνδυνης 
μεταφοράς  

 
9 

 
9 

 
9 

14.4 Ομάδα συσκευασίας: 
Κωδικός ταξινόμησης: 
Αρ. προσδιορισμού  κινδύνων : 
Αρ. Ετικέτας : 
Αριθμός EMS 1: 
Αριθμός EMS 2: 
 

ΙΙΙ 
Μ6 
90 
9 

F-A 
S-F 

ΙΙΙ 
Μ6 
90 
9 

F-A 
S-F 

ΙΙΙ 
Μ6 
90 
9 
- 
- 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Ναι Θαλάσσιος ρύπος: Ναι Ναι 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις 
για τους χρήστες: 
Περιορισμένη ποσότητα: 
Κώδικας περιορισμού σήραγγας: 
Επικίνδυνη για το περιβάλλον: 
οδηγίες συσκευασίας 
(φορτηγό αεροπλάνο): 
οδηγίες συσκευασίας 
(επιβατικό αεροπλάνο): 
Οδηγίες συσκευασίας (LQ): 

 
 

LQ7 
(E) 
Ναι 

 
- 
 
- 
- 

 
 

LQ7 
(E) 
Ναι 

 
- 
 
- 
- 

 
 
- 

(E) 
Ναι 

 
964 

 
964 

Y964 
14.7 Χύδην μεταφορά 
σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙ του MARPOL 73/78 και τον 
κωδικό IBC: 

 
 
Το προϊόν δεν προορίζεται για χύμα μεταφορά. 

 
 

Παρατηρήσεις: Για τα επιβατηγά: Δεν επιτρέπει την μεμονωμένη συσκευασία 
 
  
 
  
 
 
15.1. Ασφάλεια, την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς / νομοθεσία για την ουσία ή το μείγμα:  
Οι κανονισμοί της ΕΕ: 
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, το παράρτημα Ι και το παράρτημα ΙΙ: Δεν 
είναι καταγεγραμμένο. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 850/2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, το παράρτημα Ι, όπως 
τροποποιήθηκε: Δεν είναι καταγεγραμμένο. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 689/2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων 
χημικών προϊόντων, το παράρτημα Ι, μέρος 1, μέρος 2 και μέρος 3, όπως τροποποιήθηκε: Δεν είναι καταγεγραμμένο. Παράρτημα V, 
όπως τροποποιήθηκε. Δεν έχει καταχωρηθεί. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 166/2006 παράρτημα ΙΙ έκλυσης και μεταφοράς ρύπων 
Μητρώου: Δεν είναι καταγεγραμμένο. Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006, το άρθρο 59 του κανονισμού REACH (1) κατάλογος υποψήφιων 
όπως δημοσιεύθηκε σήμερα από τον ECHA: Δεν είναι καταγεγραμμένο. Οδηγία 93/42 / ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993 
περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΕΕ L 169 της 12ης Ιουλίου 1993 και τροποποιήσεις: Οδηγία 93/68 / ΕΟΚ του Συμβουλίου 
[Σήμανση CE]. Οδηγία 98/79 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998 περί των 
ιατροτεχνολογικών συσκευών. Οδηγία 2000/70 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2000 για 
την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου. 93/42 / ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ιατρικά βοηθήματα που περιλαμβάνουν 
σταθερά παράγωγα του ανθρώπινου αίματος ή πλάσματος. Οδηγία 2001/104 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 7ης Δεκεμβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας. 93/42 / ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
Οδηγία 2007/47 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 
90/385 / ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα. Οδηγία 93/42 / ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και της οδηγίας 98/8 / ΕΚ για τη 
διάθεση βιοκτόνων προϊόντων στην αγορά.  
 

Εξουσιοδοτήσεις: 
Μίγμα Ονομασία: DES INSURANCE κωδικός προϊόντος 33. Ιατρική συσκευή κατηγορίας ΙΙα. 
SDS: έκδοση # 3: 0 / Ημερομηνία αναθεώρησης της ΕΕ: 08.08.2013 Ημερομηνία έκδοσης: 08/08/2013. 
Αρ. κανονισμού (ΕΚ) 143/2011 Παράρτημα XIV Ουσίες υποκείμενες σε έγκριση: Δεν είναι καταγεγραμμένο. 
 
 

 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς  δείτε στο πίνακα 10 παρακάτω

 ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη 
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Περιορισμοί στη χρήση: 
Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006, Παράρτημα XVII του REACH Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς στην εμπορία και τη χρήση ως 
τροποποιήθηκε: Δεν είναι καταγεγραμμένο. Η οδηγία 2004/37 / ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία: Δεν έχει ρυθμιστεί. 
Η οδηγία 92/85 / ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εγκύων εργαζομένων και των εργαζομένων που 
έχουν γεννήσει πρόσφατα ή είναι θηλασμός: Δεν έχει ρυθμιστεί. 
Άλλοι κανονισμοί της ΕΕ: 
Οδηγία 96/82 / ΕΚ (Seveso II) σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: 
Δεν έχει ρυθμιστεί. Η οδηγία 98/24 / ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που συνδέονται με χημικούς παράγοντες εργασία: Δεν έχει ρυθμιστεί. Η οδηγία 94/33 / ΕΚ σχετικά με την προστασία των νέων κατά 
την εργασία: Δεν έχει ρυθμιστεί. Την οδηγία 98/8 / ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά. 
Άλλοι κανονισμοί:  
Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και επισημανθεί σύμφωνα με της ΕΚ ή των αντίστοιχων εθνικών νόμων. Το μείγμα ταξινομείται και 
επισημαίνεται σύμφωνα με την οδηγία 1999/45 / ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 453/2010 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2010 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Της οδηγίας 1999/13 / ΕΚ: Η περιεκτικότητα 
σε πτητικές ενώσεις (VOC) του μίγματος είναι περίπου. 0,7%. 
Διεθνείς κανονισμοί: Δεν έχουν υποβληθεί. 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. 
15.3 Ταξινόμηση διαδικασία: το μείγμα δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 μέχρι 31.05.2015. 
 
 
 
 
 
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεων και των πληροφοριών και γράφτηκε με βάση τη 
καλύτερη γνώση και εμπειρία που διατίθενται σήμερα. Ωστόσο, δεν αποτελούν εγγύηση για οποιοδήποτε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
του προϊόντος και δεν θεσπίζει νομικά έγκυρη συμβατική σχέση. Πλήρες Κείμενο του κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας 
φράσεις, που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3: 
R22    Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως 
R34           Προκαλεί εγκαύματα 
R36           Ερεθιστικό για τα μάτια 
R38           Ερεθίζει το δέρμα 
R36 / 38    Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα 
R41           Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια 
R50           Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 
H302         Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
H314         Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες 
H315         Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 
H318         Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
H319         Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H400         Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Το πλήρες κείμενο των κλάσεων και κατηγορία κινδύνου Κώδικες, αναφορικά δυνάμει του άρθρου 3, στο Πίνακα 1: 
Aquatic Acute 1       Υδάτινου τάξη κινδύνου περιβάλλον: Aquatic Acute, κωδικός της κατηγορίας 1. 
Acute Tox.4             Οξεία κατηγορία οξείας τοξικότητας κίνδυνο τοξικότητας, κωδικός της κατηγορίας 1. 
Eye dam. 1              Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός τάξη ερεθισμού του δέρματος: βλάβη στα μάτια, κωδικός της κατηγορίας 1. 
Eye Irrit. 2                Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός τάξη ερεθισμού του δέρματος: Ερεθισμός των οφθαλμών, κωδικός της     
                                κατηγορίας 2. 
Skin Cor. 1Β            τάξη κινδύνου Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος: Διάβρωση, κωδικός κατηγορία 1Β. 
Skin Irrit. 2               Δέρμα τάξη κίνδυνος διάβρωσης / ερεθισμού: Ερεθισμός του δέρματος, κωδικός της κατηγορίας 2. 
Κατηγορίες χημικών προϊόντων (PC) και τις κατηγορίες της διαδικασίας (PROC) σύμφωνα με τον ECHA καθοδήγηση σχετικά 
με τις πληροφορίες απαιτήσεις και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, κεφάλαιο R. 12: 
PC8: βιοκτόνα προϊόντα (π.χ. απολυμαντικά) 
PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτη) 
PROC8b: αραίωση συμπυκνωμένων προϊόντων, η εφαρμογή του καθαρισμού διαρροή 
PROC10: Επεξεργασία με μεγάλης κλίμακας ψεκασμό 
PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός 
PROC13: Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση και έκχυση 
PROC19: Χειρονακτική ανάμειξη με στενή επαφή, ενώ διατίθεται μόνο PPE 
Κατάλογος συντομογραφιών και αρκτικόλεξα: 
ADN: διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
ADR 2013: Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) 
ΑΕΕΧ: Αποδεκτού επιπέδου έκθεσης για τα βιοκτόνα προϊόντα, με βάση την εσωτερική δόση ή «φορτίο σώματος», ένα ποσό, που 
λαμβάνονται στο σώμα από το δέρμα και με την εισπνοή, αυτό είναι η εκτίμηση κινδύνου χρήσης 
BCF: Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης  
BOD: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο  
CAD: Οδηγία για τους χημικούς παράγοντες 98/24 / ΕΚ 
CAS αριθ .: Αριθμός Μητρώου 
CLP: ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων (κανονισμός (ΕΚ) No.1272 / 2008) 
COD: χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο 

  ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
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DNEL: Παράγωγο No-Effect Level, δόση, πάνω από τα οποία οι άνθρωποι δεν πρέπει να εκτίθενται (οδηγία 1907/2006 / ΕΚ, 
παράρτημα Ι) 
ΕΚ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
EC50: Η αποτελεσματική συγκέντρωση ουσίας που προκαλεί το 50% της μέγιστης απόκρισης 
Ο ECHA: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 
ΕΟΚ: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 
EINECS: Ευρωπαϊκός κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών 
ELINCS: Ευρωπαϊκός κατάλογος των κοινοποιημένων χημικών ουσιών 
EN 469: Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
ErC50: EC50 όσον αφορά τη μείωση της ανάπτυξης 
ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός κατάλογος Κωδικών αποβλήτων 
GHS: Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών 
ΟΕΠ: Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής  
HSDB: Επικίνδυνες Ουσίες Τράπεζας δεδομένων στις ΗΠΑ 
IATA: Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών 
IBC-κωδικός: Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην επικίνδυνες ουσίες 
ICAO: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 
IDLH: Άμεσα επικίνδυνη για τη ζωή ή την υγεία 
IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εμπορευμάτων. 
IOELV: Ενδεικτικές τιμές επαγγελματικής έκθεσης Όριο? (Οδηγίες 98/24 / ΕΚ, 2000/39 / ΕΚ, και 2006/15 / ΕΚ). 
IUCLID: Διεθνής βάση ομοιόμορφων χημικών πληροφοριών 
IUPAC: Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας 
IC50: συγκέντρωση αναστολής 50% 
Kow: συντελεστή κατανομής οκτανόλης / νερού 
LC50: Μέση θανατηφόρος συγκέντρωση πληθυσμού ή κρίσιμη συγκέντρωση με στατιστικά σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. 
LD50 - Μέση θανατηφόρος δόση. 
MARPOL: Διεθνής Σύμβαση ΦΩΤ την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία 
NIOSH- Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας 
NOEC: Όχι παρατήρησης επιδράσεων συγκέντρωση. NOEC δεν έχει στατιστικά σημαντική δυσμενή επίδραση σε σύγκριση με τον  
 έλεγχο 
ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ: Οι κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών που δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ 
OEL- Εθνική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης 
ΑΒΤ: Ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξική ουσία 
PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (οδηγία 1907/2006 / ΕΚ, παράρτημα Ι) 
REACH: καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (οδηγία 1907/2006 / ΕΚ) 
RID: Κανονισμοί σχετικά με τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς. 
STEL - Βραχυπρόθεσμη Οριακή Τιμή Έκθεσης. Ένα όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης είναι αυτή που αντιμετωπίζει ο μέσος όρος   
έκθεσης πάνω από 15-30 λεπτών της μέγιστης έκθεσης κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας εργασίας. 
TLV / (TWA): Οριακά Οριακή τιμή-χρόνος σταθμισμένο μέσο όριο έκθεσης  
TLV / (STEL): Οριακά Οριακή τιμή - όριο έκθεσης σε σύντομο χρονικό διάστημα 
WEL: Οριακή Τιμή Έκθεσης. 
ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις 
vPvB: Πολύ ανθεκτικό και βιοσυσσωρευτικό 
 
Παραπομπές: Διαθέσιμο για CHEMI-PHARM ως πελάτες σε απευθείας αίτημα. 
 
Πληροφορίες για τη μέθοδο αξιολόγησης που οδηγεί στην ταξινόμηση του μείγματος: Η διαδικασία της ταξινόμησης, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 και των οδηγιών 1999/45 / ΕΚ, γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού. 
 
Πληροφορίες Εκπαίδευση: για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Αναθεώρηση Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας: Λόγοι για αλλαγές σε αυτό το έγγραφο είναι τροποποιήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Με την αναθεώρηση αλλάζουν και ανανεώνονται Ενότητες 1-16. 
 
 
 
 
Κατασκευασμένο από L. Küppar 08/08/2013 
Συντονισμός απο: M. Millner  
Ελεγχόμενη από: R. Männik.  


