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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

17670 Weber Lighter Cubes

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Προσάναμμα

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbHΕταιρεία:

Leipziger Strasse 124Οδός:

D-10117 BerlinΤόπος:

Τηλέφωνο: +49 (0) 30 755418495 Τέλεφαξ:+49 (0) 30 755 4184 99

www.weber.comΚεντρική ιστοσελίδα:

Υπεύθυνος για το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: sds@gbk-ingelheim.deΤομέας χορήγησης 

πληροφοριών:

INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)1.4. Αριθμός τηλεφώνου 

επείγουσας ανάγκης:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Κατηγορίες κινδύνου:

Εύφλεκτο στερεό: Εύφλ. Στερ. 2

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Εύφλεκτο στερεό.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Προειδοποιητική 

λέξη:

Προσοχή

Εικονογράμματα:

H228 Εύφλεκτο στερεό.

Δηλώσεις επικινδυνότητας

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές 

ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P102 Μακριά από παιδιά.

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 

ετικέτα.

Δηλώσεις προφύλαξης

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία 

ΑΒΤ/αΑαΒ. 

Το προσάναμμα πρέπει να είναι τελείως καμμένο πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων στη σχάρα .

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
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ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Στερεά εμποτισμένα με: Υδρογονάνθρακες.
Χημική ονομασία της ουσίας

Επικίνδυνα συστατικά υλικά

ΒάροςΟνομασίαΑριθ. CAS

Αριθ. EK Αριθ. Ευρετηρίου Αριθ. REACH

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Υδρογονάνθρακες, C11-C14, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, < 2% αρωματικές ουσίες 70 - 80 %

926-141-6 01-2119456620-43

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε ιατρική βοήθεια.

Γενικές υποδείξεις

Αν σε περίπτωση ατυχήματος έχει εισπνεύσει αέρια καύσης ή προϊόντα διάσπασης μεταφερετέ το έξω στον 

καθαρό αέρα.

Εισπνοή

Πλύνετε καλά με σαπούνι και πολύ νερό.

Αν οι δερματικοί ερεθισμοί επιμείνουν επισκευθείτε το γιατρό.

Επαφή δέρματος

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από το βλέφαρο, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

Αν ο ερεθισμός των ματιών επιμείνει επισκευθείτε το γιατρό.

Επαφή στα μάτια

Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε πολύ νερό. 

Μην προκαλείτε εμετό.

Καλέστε το γιατρό.

Την απόφαση, για το αν θα πρέπει να προκληθεί ναυτία (τάση προς έμετο) ή όχι, θα πρέπει να τη λάβει ο 

γιατρός.

Κατάποση

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Η επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς 

Η εισπνοή των ατμών σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές οδούς.

Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί του στομάχου, αδιαθεσία, έμετος και διάρροια.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Αφρός, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ξηρά μέσα κατάσβεσης, ψεκαζόμενο νερό

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Πλήρης ρίψη νερού.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Αριθμός αναθεώρησης: 1,0 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 19.09.2017
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5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαϊάς μπορεί να δημιουργηθεί:

Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδιο του θείου και νιτρικά αέρια (NOx)

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας της αναπνοής που είναι ανεξάρτητη από τον περιβάλλοντα αέρα.

Φορέστε φόρμα πλήρους προστασίας.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Τα επικίνδυνα δοχεία θα πρέπει να τα ψύξετε με ακτίνα ψεκαζόμενου νερού.

Τα υπολείμματα από πυρκαϊές και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις των κατά τόπους Αρχών.

Σμπληρωματικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, με τα μάτια και τα ρούχα.

Κρατήστε μακριά πηγές ανάφλεξης.Φροντίστε για επαρκή αερισμό.

Μην αφήνετε τις επικίνδυνες ουσίες να φτάνουν στην αποχέτευση/τα επιφανειακά ύδατα/τα υπόγεια ύδατα.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Προχωρήστε σε μηχανική συλλογή και απορρίψτε σε κατάλληλα δοχεία.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Πληροφορίες για την αποκομιδή βλ. κεφάλαιο 13.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες υποδείξεις χειρισμού.

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Μακριά από γυμνές φλόγες, καυτές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.

Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

Χρήση μόνο σε υπαίθριους χώρους ή σε τζάκια.

Επιπλέον στοιχεία

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Διατηρείτε τη συσκευασία στεγνή και καλά κλειστή, για την αποφυγή ρύπανσης και απορρόφησης υγρασίας.

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και συναφή προϊόντα. Μακριά από γυμνές φλόγες, καυτές επιφάνειες 

και πηγές ανάφλεξης. Προστατεύστε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων

Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 40οC.

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Προσάναμμα

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και την επιδερμίδα. 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Αριθμός αναθεώρησης: 1,0 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 19.09.2017
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Πλένετε τα χέρια μετά τη χρήση του προϊόντος.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός προστασίας.

Μέτρα υγιεινής

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα. 

Σε περίπτωση ευαισθησίας προτείνεται η προστασία των ματιών.

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

Προστασία των χεριών

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

Προστασία του δέρµατος

Υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι απαραίτητο το σύστημα προστασίας της αναπνοής.

Αναπνευστική προστασία

Λευκό

Στερεό υλικόΦυσική κατάσταση:

Χρώμα:

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

χαρακτηριστικόΟσμή:

Μέθοδος

Τιμή pH: Δεν καθορίζεται

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

Δεν καθορίζεταιΣημείο τήξεως:

Δεν καθορίζεταιΑρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:

Δεν καθορίζεταιΘερμοκρασία εξάχνωσης:

Δεν καθορίζεταιΣημείο μαλάκυνσης:

> 61 °CΣημείο ανάφλεξης:

Συντηρεί την καύση: Συντηρεί την κάυση

Αναφλεξιμότητα

Δεν καθορίζεταιστερεά:

Δεν καθορίζεται

Εκρηκτικές ιδιότητες

Δεν καθορίζεταιΚατώτερο όριο έκρηξης:

Δεν καθορίζεταιΑνώτερο όριο έκρηξης:

Δεν καθορίζεταιΘερμοκρασία ανάφλεξης:

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Δεν καθορίζεταιστερεά:

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν καθορίζεται

Δεν καθορίζεται

Οξειδωτικές ιδιότητες

Πίεση ατμών:

  (σε 20 °C)

Δεν καθορίζεται

Πίεση ατμών:

  (σε 50 °C)

Δεν καθορίζεται

Δεν καθορίζεταιΠυκνότητα:

Φαινόμενη πυκνότητα: Δεν καθορίζεται

Αριθμός αναθεώρησης: 1,0 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 19.09.2017



σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Επεξεργάστηκε στις: 19.09.2017 

17670 Weber Lighter Cubes

Αριθμός προΐόντος: 10826-0025 Σελίδα 5 από 9

Υδατοδιαλυτότητα:

  (σε 20 °C)

δε διαλύεται

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

Δεν καθορίζεται

Δεν καθορίζεταιΣυντελεστής κατανομής:

Δεν καθορίζεταιΔυναμικό ιξώδες:

Κινηματικό ιξώδες: Δεν καθορίζεται

Δεν καθορίζεταιΧρόνος ροής:

Δεν καθορίζεταιΠυκνστητα ατμών:

Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν καθορίζεται

Δεν καθορίζεταιΔοκιμασία διαχώρισης διαλύτων:

70 - 80Περιεχόμενος διαλύτης:

9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν καθορίζεταιΞηρό υπόλειμμα:

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

10.2. Χημική σταθερότητα

Διατηρεί τη σταθερότητά του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Καμία κατά την προβλεπόμενη χρήση.

Μακριά από γυμνές φλόγες, καυτές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Προστατεύστε από την άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Μονοξείδια του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του θείου οξείδια του θείου και νιτρικά αέρια (NOx)

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν είναι δυνατή η διάσπαση με συγκεκριμένη αποθήκευση και χρήση.

Επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξύα τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Στην κατάλληλη χρήση δεν είναι γνωστές και δεν αναμένονται επιβλαβείς για την υγεία επιδράσεις .

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Η επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς 

Η εισπνοή των ατμών σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές οδούς.

Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί του στομάχου, αδιαθεσία, έμετος και διάρροια.

Ευαισθητοποιητική δράση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αριθμός αναθεώρησης: 1,0 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 19.09.2017
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Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Καρκινογένεση: χωρίς κατηγοριοποίηση 

Μεταλλαξιογένεση χωρίς κατηγοριοποίηση  

Τοξικότητα αναπαραγωγής: χωρίς κατηγοριοποίηση

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

STOT - μία έκθεση: χωρίς κατηγοριοποίηση

STOT - επαναλαμβανόμενη έκθεση: χωρίς κατηγοριοποίηση

Κίνδυνος αναπνοής: χωρίς κατηγοριοποίηση

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση

τοξικότητα αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Η σήμανση έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού του RL 1999/45/EG.

Άλλα στοιχεια επί ελέγχων

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

Ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Μη διοχετεύετε το προϊόν σε επιφανειακά ύδατα, ή αποχετεύσεις.

Άλλα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων

Διάθεση στα απορρίμματα σύμφωνα με τις διατάξεις των αρμόδιων αρχών.

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν

160305 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ; διεργασίες, εκτός προδιαγραφών και 

μη χρησιμοποιημένα προϊόντα; οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα 

απόβλητα

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ 

ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία 

(συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών απόβλητων συσκευασίας); 

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές ; επικίνδυνα 

απόβλητα

150110

Οι συσκευασίες που δε μπορούν να καθαριστούν θα πρέπει να απορρίπτονται όπως το υλικό Πρέπει να 

Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά
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αδειάζετε τελείως τις μολυσμένες συσκευασίες, στη συνέχεια μπορείτε να τις παραδίδεται για επαναξιοποίηση.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: UN 2623

Firelighters, solid14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

4.114.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

14.4. Ομάδα συσκευασίας: III

Ετικέτες: 4.1

Κωδικός ταξινόμησης: F1

Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5 kg

Εκλυθείσα ποσότητα: E1

Μεταφορική κατηγορία: 4

Κώδικας περιορισμού σήραγγας: E

Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: UN 2623

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

Firelighters, solid

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

4.1

14.4. Ομάδα συσκευασίας: III

Ετικέτες: 4.1

F1Κωδικός ταξινόμησης:

Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5 kg

Εκλυθείσα ποσότητα: E1

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: UN 2623

Firelighters, solid14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

4.1

14.4. Ομάδα συσκευασίας: III

Ετικέτες: 4.1

-Ειδκές Οδηγίες:

Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5 kg

Εκλυθείσα ποσότητα: E1
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EmS: F-A, S-I

Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: UN 2623

Firelighters, solid14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

4.114.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

III14.4. Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες: 4.1

Ειδκές Οδηγίες: A803

Περιορισμένη ποσότητα (LQ) 

(επιβατικό αεροπλάνο):

10 kg

Y443Passenger LQ:

Εκλυθείσα ποσότητα: E1

446IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο):

25 kgIATA-Ανωτάτη ποσότητ (επιβατικό αεροπλάνο):

449IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο):

100 kgIATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο):

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

όχιΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

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

Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα και κατάλληλη συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

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

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE

75 - 79%2004/42/EK (VOC):

Εθνικοί κανονισμοί

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για 

προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ). Προσέξτε τους περιορισμούς 

εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (92/85/ΕOK) για την προστασία 

εγκύων και θυλάζουσων μητέρων.

Περιορισμός απασχόλησης:

1 - Προκαλούν ελαφρά μόλνση το νερούΚατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Μετατροπές

-

Συντομογραφία και ακρώνυμα

Οδηγίες ΕΚ: Νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της δευτερεύουσας νομοθεσίας της ΕΕ 

Αρ. CAS: Διεθνές πρότυπο ονομασίας για χημικές ουσίες (CAS = Chemical Abstracts Service) 

Αριθμός αναθεώρησης: 1,0 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 19.09.2017
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EN 374: Πρότυπο για τα προστατευτικά γάντια (γάντια για την προστασία από χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς) 

EN 166: Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας για προστατευτικά ματιών και προσώπου (απαιτήσεις) 

STOT: Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους 

AVV: Κανονισμός για τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (κανονισμός για τον κατάλογο αποβλήτων) 

VOC: Πτητικές οργανικές ενώσεις 

ΠΕΣ: Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων 

ADR: Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων 

RID: Οδηγία που αφορά στη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 

Κώδικας IMDG: η σήμανση επικίνδυνων εμπορευμάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων 

εμπορευμάτων 

ADN: Πλωτές μεταφορές στην Ευρώπη 

ICAO: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας

MARPOL 73/78: Η διεθνής συμφωνία για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία

Κώδικας IBC: Διεθνής κώδικας ασφαλείας για τη θαλάσσια μεταφορά χύδην επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

επιβλαβών υγρών ουσιών.

δ.ε. - δεν εφαρμόζεται

H228 Εύφλεκτο στερεό.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

Τα στοιχεία του κωδικού 4 έως 8 και 10 έως 12 δεν αναφέρονται εν μέρει στη σρήση και τη χρησιμοποίηση του 

προϊόντος (βλ. πληροφορίες χρήσης/προϊόντος), αλλά στην απελευθέρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων σε 

περιπτώσεια ατυχημάτων και άλλων ανωμαλιών.

Τα στοιχεία περιγράφουν αποκλειστικά τις απαιτήσεις ασφαλείας του προϊόντος/των προϊόντων και βασίζονται 

στη σημερινή τεχνογνωσία μας.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράδοσης μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από τα εκάστοτε τεχνικά φυλλάδια 

των προϊόντων .

Αυτά δεν αποτελούν εξασφάλιση για το ότι υπάρχουν οι ιδιότητες του προϊόντος /προϊόντων που 

περιγράφεται/περιγράφονταιμε την έννοια των νομικών προδιαγραφών περί εγγυήσεων .

(δ/ε - δεν εφαρμόζεται, δ/κ - δεν καθορίζεται)

Άλλα στοιχεία

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία 

στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

Αριθμός αναθεώρησης: 1,0 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 19.09.2017


