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3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το παρασκεύασμα είναι υδατικό μίγμα των ουσιών.

Δραστικές ουσίες
Χηµική Ονοµασία CASNR EINECS Περιεκτικότητα % β/β CLP

Ethanol 64-17-5 200-578-6 64 g / 100 g H225, H319

Μη δραστικές ουσίες

                        4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Τηλ. Κ. Δηλητηριάσεων 210 7793777

4.1. ΚΑΤΑΠΟΣΗ. 
- Αν αισθάνεστε άσχημα, Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή.
- Μην δίνεται νερό σε άτομα με χαμένες αισθήσεις.
- Μην προκαλείται εμετό.
4.2. ΕΙΣΠΝΟΗ. 
- Σε περίπτωση αναπνευστικών προβλημάτων, Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή.
- Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 
- Σε λιποθυμίες : Παροχή επαρκούς αέρα και διατήρηση της αναπνοής.
4.3. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. 
- Σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού, Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή.
- Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι
- Απομακρύνετε τα λερωμένα ενδύματα
4.4. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. 
- Σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού, Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή.
- Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
- Μη χρησιμοποείτε εξουδετερωτικά διαλύματα

   5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. 
- CO2, αφρός, ξηρά χημικά, νερό υπό ψεκασμό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μη κατάλληλα μέσα 
πυρόσβεσης.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΥΣΗΣ.

- CO/CO2.
- Συγκέντρωση αερίων στο πάτωμα : Κίνδυνος ανάφλεξης.
- Συγκέντρωση αερίων εύφλεκτων με αέρα : Κίνδυνος έκρηξης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ. 
- Αναπνευστικές συσκευές (πιεστικές).

            6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. Απομακρύνατε τις πηγές ανάφλεξης. Προβλέψατε για επαρκή
εξαερισμό. Συνιστάται αποφυγή επαφής με το δέρμα και τους οφθαλμούς.

6.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Συνιστάται η χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, γη διατομών,
πριονίδι).
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Χημική Ονομασία CASNR
Propylene GLycol 57-55-6

Diethyl Pthalate 84-66-2

Aqua 7732-18-5

PARFUM Μείγμα Αρωματικών ουσιών χωρίς αλλεργιογόνα
CARBOMER (9007-20-9/9003-01-4/76050-42-5/9062-04-8/9007-16-3/9007-17-4)

GLYCERINE 56-81-5

COLOUR CI 42090 2650-18-2

TETRAHYDROXYPROPYL 102-60-3
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6.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. Συνιστάται σε μεγάλες διαρροές, το απορροφητικό υλικό να
μεταφερθεί σε κατάλληλο δοχείο και να απορριφθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

                          7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Συνιστάται η μεταφορά και παραμονή του παρασκευάσματος σε καλά κλεισμένα δοχεία.
7.2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Συνιστάται η αποθήκευση σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και πηγές 
ανάφλεξης.

          8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
8.2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
α) Προστασία αναπνευστικού συστήματος: όπου ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής να φοράτε προστατευτικές
μάσκες. 
β) Προστασία χεριών: όπου συνιστώνται γάντια, να προτιμώνται από φυσικό καουτσούκ.
γ) Προστασία ματιών: όπου συνιστάται η προστασία των ματιών, συνιστώνται γυαλιά ασφαλείας.
δ) Προστασία δέρματος: συνιστάται προστατευτικός ρουχισμός.

  9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ζελέ, διαυγές, γαλάζιο.
ΟΣΜΗ Χαρακτηριστική, μέτριας έντασης.
ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Ναι (ακραίες θερμοκρασίες)
ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ  Πλήρης.
ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Αιθυλική αλκοόλη, αλκοόλες, πολυόλες.

PH (ως έχει) 7 ± 1

Ειδικό Βάρος 0,905 ± 0,025 g/ml

Ιξώδες 9500  ±  4500 cps
Nd20 1,3635 ± 0,005

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες για 3 χρόνια. 
Πρέπει να αποφεύγονται ισχυρά οξειδωτικά, πολύ όξινα πολύ αλκαλικά ( 3<PH<11) και ανιονικά προϊόντα 
(σαπούνια, τασιενεργά κλπ). Μέτρια υγροσκοπικό.
Πρέπει να αποφεύγονται πηγές ανάφλεξης. 

                               11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτό το παρασκεύασμα, έχει εξεταστεί τοξικολογικά μόνο στην δραστική του ύλη. Για την αιθυλική
αλκοόλη λοιπόν έχουμε , 
Άμεση Τοξικότητα: 
LD50 oral rat :  7060 mg/Kg (Est. for Gel)  11031 mg/Kg
LD50 dermal rabbit :         16000 mg/Kg (Est. for Gel)  25000 mg/Kg
LC50 Inhalation rat :  >20 mg/l/4 h (Est. for Gel)   >31           mg/l/4 h
Χρόνια Τοξικότητα :
Ο δείκτης NOAEL που προτείνεται για χρόνιες λήψεις χωρίς παθολογικά δεδομένα είναι 1 g/kg bw/d.
Παρόλο που δεν αναφέρεται στους πίνακες της IARC, (θεωρείται από πολλούς η αιθυλική αλκοόλη
ύποπτη καρκινογένεσης σε υψηλές και χρόνιες δόσεις). Οι άμεσες παρενέργειες της αιθανόλης όταν
καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες είναι κεφαλόπονος, μέθη, άνοια, λιποθυμίες κλπ. και σε χρόνιες
περιπτώσεις κίρρωση του ήπατος, μόνιμες βλάβες σε ιστούς κλπ.
Ενόψει της δυσκολίας χρήσης τρεχουσών τεχνικών τυποποιημένης τοξικολογικής αξιολόγησης, για
πρόβλεψη πιθανών κινδύνων σε ευαίσθητα άτομα, αυτό το παρασκεύασμα, πρέπει να θεωρηθεί και να
χρησιμοποιηθεί σαν πιθανά επικίνδυνο για την υγεία, με όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας. 
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16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

16.1. Σκοπός χρήσεως
ΒΙΟΚΤΟΝΟ Ζελέ – Αντισηπτικό χεριών. Βακτηριοκτόνο – Μυκητοκτόνο.
Για χρήση σε υγιές δέρμα από Ιδιώτες και επαγγελματίες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  :

Βάλτε λίγο Ζελέ στα χέρια σας (περίπου 3 g) και τρίψτε μέχρι να στεγνώσουν. Επαναχρησιμοποιήστε το
προϊόν όποτε χρειάζεται αφού στεγνώσουν τα χέρια. Για χρόνια χρήση συνιστώνται περίπου 20
εφαρμογές την ημέρα. 

16.2. Συνιστώμενες χρήσεις και περιορισμοί
Πολύ εύφλεκτο
Μακριά από παιδιά
Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο.
Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισµα
Μην αναπνέεται απευθείας το προϊόν ή τις αναθυμιάσεις (καλός εξαερισμός).
Σε περίπτωση κατάποσης (έχει οξεία γεύση λόγω του μετουσιωτικού) πιείτε άφθονη ποσότητα νερού. Ζητήστε
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύντε με άφθονο νερό.
Σε περίπτωση που εμφανιστεί μετά από παρατεταμένη χρήση ξηροδερμία διακόψτε την χρήση και η
επιδερμίδα επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.

Τα όρια της συνεχούς έκθεσης σε ατμούς αιθανόλης που προτείνουν τα Παγκόσμια standard 

είναι : (βέβαια αυτό αφορά κυρίως παρασκευαστικές μονάδες παρά τον τελικό χρήστη, εδώ απλά αναφέρονται).

COUNTRY 8hr TWA Hygiene Limit STEL

US (OSHA) 1900 mg/m³ (1000ppm) None

US (ACGIH) 1900 mg/m³ (1000ppm) None

Germany (MAK)* 960 mg/m3 (500ppm) Peak limit cat. II,1

UK (OES) 1920 mg/m³ (1000ppm) none

Slovak Republic 960 mg/m3 (500ppm) 1920 mg/m3 (1000ppm)

(30 min, 4x per shift)

Czech Republic 1000 mg/m³ 3000 mg/m³

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ζητήστε ειδικές συμβουλές αναφερόμενες σε τεχνικές
προδιαγραφές, ανάλογα με τις επιμέρους χρήσεις του προϊόντος και εφόσον είναι διαθέσιμες από τον
κατασκευαστή στην διεύθυνση που αναγράφεται.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δελτίο αυτό βασίζονται στην υπάρχουσα πληροφόρηση αναφορικά
με τα συστατικά μέχρι τις αναφερόμενες ημερομηνίες έκδοσης. Εφόσον η χρησιμοποίηση αυτών των
πληροφοριών και των συνθηκών χρήσης του προϊόντος είναι εκτός ελέγχου του υπεύθυνου κυκλοφορίας,
είναι υποχρέωση του χειριστή να προσδιορίσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης του προϊόντος.  
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