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∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας 
 
Πνευµατικά δικαιώµατα (Copyright), 2017, Meguiar's, Inc.  Με επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Η αντιγραφή και/ή άντληση 
αυτής της πληροφόρησης για το σκοπό της κατάλληλης χρήσης Meguiar's, Inc. προϊόντων, επιτρέπονται µε την προϋπόθεση 
ότι: (1) η πληροφόρηση αντιγράφεται πλήρως και χωρίς αλλαγές, εκτός και αν προηγούµενη γραπτή συµφωνίαπαρέχεται 
από, Meguiar's, Inc., και (2) ούτε το αντίγραφο ούτε το πρωτότυπο είναι πωλούµενα ή διαφορετικά διανεµόµενα µε την 
πρόθεση αποκοµιδής κέρδους επ'αυτού. 
 
Κωδικός Εντύπου(∆∆Α): 30-9925-6   Αριθµός Έκδοσης: 2.01 
Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 19/06/2017 Ηµεροµηνία Παραχώρησης: 09/09/2016 
 
Αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας έχει διαµορφωθεί και συνταχθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH (1907/2006)  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στοιχεία ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης 
 
1.1. Ονοµασία προϊόντος 
G151, Metal Polish Heavy Tube (22-125B): G15104        
 
 
 
 
Κωδικοί ταυτοποίησης προϊόντος 
14-1000-8344-4   14-1000-8497-0        
 
 
1.2. Σχετικές προσδιορισµένες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και χρήσεις που αντενδείκνυνται 
 
Προσδιορισµένες χρήσεις 
Περιποίηση αυτοκινήτου. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
1.3.Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 

∆ιεύθυνση: Ι.ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΕ –Nικηφόρου Ουρανού 7 & Λήµνου 10 ΤΚ. 54627 Θεσσαλονίκη  
 

Τηλέφωνο: 2310 520155 , 2310 514013, 210 8824205 
E Mail:  athanell@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.athanasiadis-sa.gr 

 
1.4. Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 
2310 520155 , 2310 514013, 210 8824205 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 
 
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008 
 
 
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: 
∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 2 - Ερεθ. ∆έρµ 2, H315 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-επαναλαµβανόµενη έκθεση, Κατηγορία 1 -  STOT RE 1, H372 
 
 
Για το πλήρες κείµενο των φράσεων H, βλέπε Κεφάλαιο16. 
 
2.2. Στοιχεία επισήµανσης 
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008 
 
 
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ. 
 
Σύµβολα: 
GHS07 (Θαυµαστικό) |  GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) | 
 
Εικονογράµµατα 

 
 
Συστατικά: 
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας  64742-88-7 265-191-7    7 -  13 
 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: 
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
 
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση:     Nευρικό 

σύστηµα | 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Γενικά:   
P102 Μακριά από παιδιά. 
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
 
Πρόληψη:   
P260A Μην αναπνέετε ατµούς. 
 
Απόκριση:   
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P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
 
 
Απόρριψη:   
 
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη  σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / 

εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
 
 
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου:   
  
EUH208 Περιέχει  Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-

ισοθειαζολ-3-όνης.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 
 
 
 
 
 
 
31% του µίγµατος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας µέσω της εισπνοής. 
Περιέχει 19% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. 
 
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: 
Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώσεις για την επισήµανση: 
Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. 
Η σηµείωση N  εφαρµόζεται στο CAS 64742-46-7. 
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2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
 
Άγνωστο 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σύνθεση/πληροφορίες συστατικών 
 
Συστατικό C.A.S. No. EC No. Αριθµός 

καταχώρισης 
REACH :  

% κ.β. Ταξινόµηση 

Μη επικίνδυνα συστατικά Μείγµα     40 -  70 Ουσία που δεν ταξινοµείται 
ως επικίνδυνη 

Οξείδιο αργιλίου 1344-28-1 215-691-6 01-
2119529248-
35 

  10 -  30 Ουσία µε όριο έκθεσης σε 
κοινοτικό  επίπεδο στο χώρο 
εργασίας 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 265-191-7    7 -  13 Τοξ. διά Της αναρρόφ. 1, 
H304; STOT RE 1, H372  
Υδάτ. Περ. Χρόν. τοξ. 2, 
H411  
Εύφλ.Υγρό. 3 
, H226; ΕρΕθ. ∆έρµ. 2, 
H315  

Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία 
αποστάγµατα (πετρελαίου) 

64742-46-7 265-148-2    5 -  10 Nota N  
Υδάτ. Περ. Χρόν. τοξ. 2, 
H411  
Οξεία ΤΟξ. 4, H332; Τοξ. 
διά Της αναρρόφ. 1, H304; 
STOT SE 3, H336; EUH066 

Στεατικό οξύ 57-11-4 200-313-4    1 -  5 Ουσία που δεν ταξινοµείται 
ως επικίνδυνη 

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΗΡΟΥ MONTAN 68476-03-9 270-664-6    1 -  5 Ουσία που δεν ταξινοµείται 
ως επικίνδυνη 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-όνης 

55965-84-9    < 0,001 Οξεία ΤΟξ. 3, H331; Οξεία 
ΤΟξ. 3, H311; Οξεία ΤΟξ. 
3, H301; ∆ιαβρ. ∆έρµ. 1β, 
H314; Ευαισθ. ∆έρµ. 1A, 
H317; Υδάτ. Περ. Οξεία 
τΟξ. 1, H400,M=1; Υδάτ. 
Περ. Χρόν. τοξ. 1, 
H410,M=1 

 
Παρακαλούµε δείτε το κεφάλαιο  16  για το πλήρες κείµενο των δηλώσεων Η που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο  
 
 
 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε τα όρια επαγγελµατικής έκθεσης των συστατικών, ή την κατάσταση  PBT ή vPvB, βλ. κεφάλαια 
8 και 12 του παρόντος ∆∆Α (SDS). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πρώτες βοήθειες 
 
4.1. Περιγραφή των πρώτων βοηθειών 
 
Εισπνοή: 
Μεταφέρετε το άτοµο στον καθαρό αέρα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Επαφή µε το δέρµα: 
Πλύνετε αµέσως µε σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. Αν  
σηµάδια / συµπτώµατα αναπτυχθούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Επαφή µε τα Μάτια: 
Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν είναι εύκολο να το κάνουµε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν τα 
σηµάδια / συµπτώµατα επιµένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
Σε περίπτωση κατάποσης: 
Ξεπλύνετε το στόµα. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 
4.2. Τα πιο σηµαντικά συµπτώµατα και επιπτώσεις, οξεία και καθυστερηµένα 
∆είτε Ενότητα 11.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις τοξικολογικές επιδράσεις 
 
4.3. Αναφορά κάθε άµεσης ιατρικής φροντίδας και απαίτηση ειδικής µεταχείρισης 
Μη εφαρµόσιµο 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 
 
5.1. Μέσα πυρόσβεσης 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς:Χρησιµοποιήστε ένα πυροσβεστικό µέσο κατάλληλο για τα συνήθη εύφλεκτα υλικά, όπως νερό ή 
αφρό για την κατάσβεση. 
 
5.2. Ιδιαίτεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 
Κανένα σύµφυτο σαυτό το προϊόν.  
 
Επικίνδυνη Αποσύνθεση ή Παραπροϊόντα  

Συστατικό  Συνθήκη 
Μονοξείδιο του άνθρακα Κατά την Καύση: 
∆ιοξείδιο του άνθρακα Κατά την Καύση: 

  
 
5.3. Συµβουλές για τους πυροσβέστες 
Καµία ειδική ενέργεια προστασίας για τους πυροσβέστες δεν προβλέπεται. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Εκκενώστε την περιοχή.  Αερίστε την περιοχή.  Ανατρέξτε σε άλλα τµήµατα αυτού του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας για 
πληροφορίες σχετικά µε τους φυσικούς κινδύνους και αυτούς της υγείας, της προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος, 
τον εξαερισµό και τα µέσα ατοµικής προστασίας. 
 
6.2. Προφυλάξεις για το περιβάλλον 
Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. 
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για τη συγκράτηση και τον καθαρισµό 
Συγκρατείστε τη διαρροή.  Καλύψτε µε ανόργανο απορροφητικό υλικό.  Να θυµάστε,  ότι προσθέτοντας ένα απορροφητικό 
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υλικό δεν αφαιρείτε τον σωµατικό, περιβαλλοντικό ή  κίνδυνο της υγείας.  Συγκεντρώστε το υλικό πού διέρρευσε.  
Τοποθετήστε τα απόβλητα του προϊόντος µέσα σε ένα κλειστό δοχείο.  Καθαρίστε τα υπολείµµατα µε νερό και 
απορρυπαντικό.  Κλείστε ερµητικά το δοχείο.  Πετάξτε τα υλικά που συγκεντρώσατε το συντοµώτερο δυνατό. 
 
6.4. Αναφορά σε άλλα κεφάλαια 
Αναφερθείτε στο Κεφάλαιο 8 και κεφάλαιο 13 για περισσότερες πληροφορίες 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 
 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
Μακριά από παιδιά.  Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/ 
σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα.  Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, το δέρµα ή µε τα ρούχα.  Μην τρώτε, µην πίνετε, µην 
καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.  Πλυθείτε καλά µετά τη χρήση.  Αποφεύγετε την επαφή µε οξειδωτικά µέσα 
(π.χ. χλώριο, χρωµικό οξύ, κλπ.) 
 
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν ασυµβατοτήτων 
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.  Αποθήκευση του προϊόντος µακριά από θερµότητα.  Αποθηκεύστε το µακριά 
από οξέα.  Αποθήκευση µακριά από οξειδωτικά µέσα.  Αποθηκεύστε το µακριά απο περιοχές όπου το προϊόν µπορεί να έλθει 
σε επαφή µε φαγητά ή φάρµακα. 
 
 
 
 
7.3. Ειδική τελική χρήση (-εις) 
∆είτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 7.1 και 7.2 για συστάσεις στο χειρισµό και την αποθήκευση. ∆είτε το Κεφάλαιο 8 για 
συστάσεις ελέγχων έκθεσης και ατοµικής προστασίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Έλεγχοι έκθεσης / ατοµική προστασία 
 
8.1. Παράµετροι ελέγχου 
 
Εργασιακά Όρια Έκθεσης 
Εάν ένα συστατικό εµφανίζεται στο κεφάλαιο 3, αλλά δεν εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα,τότε  δεν είναι διαθέσιµο για 
το συστατικό ένα όριο επαγγελµατικής έκθεσης. 
Συστατικό C.A.S. No. Υπηρεσία Τύπος Ορίου Πρόσθετα Σχόλια 
Οξείδιο αργιλίου 1344-28-1 ΕΟΕ 

(Εργασιακά 
Όρια Έκθεσης) 
(OELs) 
Ελλάδος 

TWA(εισπνεύσιµα)(8 ωρών): 5 
mg/m3, TWA(αναπνεύσιµα)(8 
ωρών): 10 mg/m3 

 

Παραφινέλαιο 64742-46-7 ΕΟΕ 
(Εργασιακά 
Όρια Έκθεσης) 
(OELs) 
Ελλάδος 

TWA(ως οµίχλωµα)(8 ωρών): 
5 mg/m3 

 

ΕΟΕ (Εργασιακά Όρια Έκθεσης) (OELs) Ελλάδος : Ελλάδα. ΕΟΕ (∆ιάταξη No. 90/1999, µετά των τροποποιήσεων) 
TWA: Μέση Τιµή Χρονικά Σταθµισµένη 
STEL: Οριακή Τιµή Βραχυπρόθεσµης Έκθεσης  
CEIL: Ανώτατη τιµή 
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8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
 
 
 
8.2.1. Μηχανικoί έλεγχοι 
Χρησιµοποιήστε γενικό εξαερισµό αραίωσης και / ή τοπικό εξαερισµό απαγωγής, για τον έλεγχο της έκθεσης σε 
αεροµεταφερόµενους παράγοντες, κάτω από τα σχετικά όρια έκθεσης και / ή τον έλεγχο της σκόνης / των αναθυµιάσεων / 
των αερίων / των σταγονιδίων / των ατµών / των εκνεφωµάτων. Εάν ο αερισµός δεν είναι επαρκής, η χρήση των κατάλληλων 
µέσων προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος απαιτείται. 
 
8.2.2. Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Προστασία Ματιών/Προσώπου 
 
Προστασία των µατιών δεν απαιτείται. 
 
 
 
 
 
Προστασία ∆έρµατος/χεριών 
Επιλέξτε και χρησιµοποιείστε γάντια και/ή προστατευτική ενδυµασία, εγκεκριµένα σύµφωνα µε σχετικές τοπικές 
προδιαγραφές, για να αποφύγετε την επαφή του προϊόντος µε το δέρµα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης  της 
έκθεσης . 
Η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται σε παράγοντες χρήσης όπως τα επίπεδα έκθεσης,η συγκέντρωση της ουσίας ή του 
µείγµατος, η συχνότητα και η διάρκεια, φυσικές προκλήσεις όπως ακραίες θερµοκρασίες, και άλλες συνθήκες χρήσης . 
Συµβουλευτείτε τον παραγωγό των γαντιών και/ή των προστατευτικών ενδυµάτων σας για την επιλογή κατάλληλα συµβατών 
γαντιών / προστατευτικών ενδύµατων. 
Συνιστώνται γάντια κατασκευασµένα από το ακόλουθο υλικό(α) :  
 
Υλικό Πάχος (mm) Χρόνος αντοχής 
Ελαστικό Νιτριλίου Μη διαθέσιµα δεδοµένα Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναπνευστική Προστασία 
 
Μια αξιολόγηση της έκθεσης ενδέχεται να χρειαστεί για να αποφασίσετε αν µια αναπνευστική συσκευή απαιτείται. Εάν µια 
αναπνευστική συσκευή απαιτείται, χρησιµοποιήστε αναπνευστικές συσκευές ως µέρος ενός πλήρους προγράµµατος 
προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος. Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της έκθεσης, επιλέξτε από τους 
ακόλουθους τύπους αναπνευστικών συσκευών για τη µείωση της έκθεσης µέσω της εισπνοής: 
Αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσµατος του αέρα µισού ή ολόκληρου προσώπου  κατάλληλη για οργανικούς ατµούς και 
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σωµατίδια. 
 
Για ερωτήσεις σχετικά µε την καταλληλότητα για µια συγκεκριµένη εφαρµογή, συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή της 
αναπνευστικής συσκευής σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
 
9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση Υγρό  
  
Εµφάνιση/Οσµή Υπόλευκου χρώµατος µε οσµή υδρογονανθράκων. 
Οριο οσµής Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
pH 8 
Σηµείο Βρασµού/πεδίο βρασµού Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Σηµείο Τήξης Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Ευφλεκτότητα (στερεό, αέριο) Μη εφαρµόσιµο 
Εκρηκτικές ιδιότητες: Μη Ταξινοµηµένο 
Οξειδωτικές ιδιότητες: Μη Ταξινοµηµένο 
Σηµείο Ανάφλεξης Σηµείο ανάφλεξης> 93 ° C (200 ° F) 
θερµοκρασία αυτοανάφλεξης Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Όρια Ευφλεκτότητας(LEL)  Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Όρια Ευφλεκτότητας(UEL)  Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Τάση Ατµού Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Σχετική Πυκνότητα 1,2  [Αναφ. Πρωτ.(Ref Std):Νερό=1] 
  
Υδατοδιαλυτότητα Μέτρια 
∆ιαλυτότητα -µη-υδατική Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
  
Συντελεστής Κατανοµής: κ-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Ρυθµός εξάτµησης Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Πυκνότητα Ατµού Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
  
Θερµοκρασία αποσύνθεσης Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
Ιξώδες >=100 mPa-s 
Πυκνότητα 1,2 g/ml 

 
 
9.2. Άλλες πληροφορίες 

 Μοριακό βάρος  Μη διαθέσιµα δεδοµένα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
 
10.1 Αντιδραστικότητα 
Το υλικό αυτό θεωρείται ως µη αντιδραστικό/ενεργό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 
10.2 Χηµική σταθερότητα 
Σταθερό.   
   
 
 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Επικίνδυνος πολυµερισµός δεν θα συµβεί.   
 
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγή 
Θερµότητα 
  
 
10.5 Μη συµβατά υλικά 
Ισχυρά οξειδωτικά µέσα 
Ισχυρά οξέα 
 
 
  
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Συστατικό Συνθήκη 
 Κανένα γνωστό.   

 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.2 για επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης κατά την καύση. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
 
Οι παρακάτω πληροφορίες µπορεί να µην συµφωνούν µε την  EU ταξινόµηση του υλικού στο κεφάλαιο 2 ή/και τις 
ταξινοµήσεις συστατικού στο κεφάλαιο 3,εάν συγκεκριµένες ταξινοµήσεις συστατικού προκύπτουν κατόπιν εντολής 
κάποιας αρµόδιας αρχής.Επιπλέον, δηλώσεις και δεδοµένα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 11,βασίζονται στους UN 
GHS κανόνες υπολογισµού και τις ταξινοµήσεις που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις της 3Μ. 
 
11.1. Πληροφορίες σχετικά µε τις τοξικολογικές επιδράσεις 
 
Σηµάδια και Συµπτώµατα της ΄Εκθεσης 
 
Με βάση τα δεδοµένα των ελέγχων ή / και πληροφορίες σχετικά µε τα συστατικά µέρη, το υλικό αυτό µπορεί να 
προκαλέσει τις ακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία: 
 
Εισπνοή: 
Ερεθισµός αναπνευστικής οδού: Σηµάδια/Συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν βήχα, φτάρνισµα, ρηνική καταροή, 
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πονοκέφαλο, βραχνάδα, και πόνο στη µύτη και το λαιµό. 
 
Επαφή µε το δέρµα: 
Ερεθισµός δέρµατος: Ενδείξεις / συµπτώµατα περιλαµβάνουν τοπική ερυθρότητα, οίδηµα, φαγούρα, ξηρότητα, σκάσιµο, 
φουσκάλες, και πόνο. 
 
Επαφή µε τα Μάτια: 
Η επαφή του προϊόντος µε τα µάτια κατά τη χρήση του, δεν αναµένεται να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό. 
 
Κατάποση: 
Ερεθισµός των γαστρεντερικών ιστών: σηµάδια/συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν πόνο στην κοιλιακή χώρα, εµετό, 
χαλάρωση της κοιλιακής χώρας, ναυτία, και διάρρια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τοξικολογικά ∆εδοµένα 
Εάν ένα συστατικό περιέχεται στο κεφάλαιο 3, αλλά δεν εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, τότε ή δεν υπάρχουν  
δεδοµένα  για τη συγκεκριµένη παράµετρο ή τα δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση. 
 
Οξεία Τοξικότητα 
Όνοµα Οδός Είδη Τιµή 
Συνολικά το προϊόν ∆ερµατική  Μη διαθέσιµα δεδοµένα; υπολογισµένη ΑΤΕ >5.000 

mg/kg 
Συνολικά το προϊόν Εισπνοή-

Ατµός(4 hr)  Μη διαθέσιµα δεδοµένα; υπολογισµένη ΑΤΕ >50 
mg/l 

Συνολικά το προϊόν Κατάποση  Μη διαθέσιµα δεδοµένα; υπολογισµένη ΑΤΕ >5.000 
mg/kg 

Οξείδιο αργιλίου ∆ερµατική  LD50 εκτιµάται να είναι > 5.000 mg/kg 
Οξείδιο αργιλίου Εισπνοή - 

Σκόνη/Οµίχ

λωµα (4 
ώρες) 

Αρουραί
ος 

LC50 > 2,3 mg/l 

Οξείδιο αργιλίου Κατάποση Αρουραί
ος 

LD50 > 5.000 mg/kg 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Εισπνοή-
Ατµός  LC50 εκτιµάται να είναι 20 - 50 mg/l 
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Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας ∆ερµατική Κουνέλι LD50 > 3.000 mg/kg 
Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Κατάποση Αρουραί

ος 
LD50 > 5.000 mg/kg 

Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία αποστάγµατα (πετρελαίου) ∆ερµατική Κουνέλι LD50 > 2.000 mg/kg 
Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία αποστάγµατα (πετρελαίου) Εισπνοή - 

Σκόνη/Οµίχ
λωµα (4 
ώρες) 

Αρουραί
ος 

LC50  4,6 mg/l 

Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία αποστάγµατα (πετρελαίου) Κατάποση Αρουραί
ος 

LD50 > 5.000 mg/kg 

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΗΡΟΥ MONTAN ∆ερµατική  LD50 εκτιµάται να είναι > 5.000 mg/kg 
Στεατικό οξύ ∆ερµατική Κουνέλι LD50 > 2.000 mg/kg 
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΚΗΡΟΥ MONTAN Κατάποση Αρουραί

ος 
LD50 > 15.000 mg/kg 

Στεατικό οξύ Κατάποση Αρουραί
ος 

LD50 > 5.000 mg/kg 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-
2H-ισοθειαζολ-3-όνης 

∆ερµατική Κουνέλι LD50  87 mg/kg 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-
2H-ισοθειαζολ-3-όνης 

Εισπνοή - 
Σκόνη/Οµίχ
λωµα (4 
ώρες) 

Αρουραί

ος 
LC50  0,33 mg/l 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-
2H-ισοθειαζολ-3-όνης 

Κατάποση Αρουραί

ος 
LD50  40 mg/kg 

ΕΟΤ = Εκτίµηση οξείας τοξικότητας(ΑΤΕ) 
 
∆ιάβρωση / Ερεθισµός ∆έρµατος 
Όνοµα 

 
Είδη Τιµή 

 
Οξείδιο αργιλίου Κουνέλι Όχι σηµαντικός ερεθισµός 
Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Κουνέλι Ερεθιστικό 
Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία αποστάγµατα (πετρελαίου) Κουνέλι Ελάχιστος ερεθισµός 
Στεατικό οξύ Κουνέλι Όχι σηµαντικός ερεθισµός 
Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης 

Κουνέλι ∆ιαβρωτικό 

 
 
 
Σοβαρή Οφθαλµική Βλάβη / Ερεθισµός 
Όνοµα 

 
Είδη Τιµή 

 
Οξείδιο αργιλίου Κουνέλι Όχι σηµαντικός ερεθισµός 
Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Κουνέλι Όχι σηµαντικός ερεθισµός 
Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία αποστάγµατα (πετρελαίου) Μη 

διαθέσιµο 
Ήπιο ερεθιστικό 

Στεατικό οξύ Κουνέλι Όχι σηµαντικός ερεθισµός 
Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-
όνης 

Κουνέλι ∆ιαβρωτικό 

 
 
 
Ευαισθητοποίηση ∆έρµατος 
Όνοµα 

 
Είδη Τιµή 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Ινδικό 
χοιρίδιο 

 

Μη ταξινοµηµένο 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης 

Άνθρωπο
ς και ζώα 

Ευαισθητοποιό 
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Φωτοευαισθητοποίηση 
 
Όνοµα Είδη Τιµή 
Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης 

Άνθρωπος 
και ζώα 

∆εν προκαλεί ευαισθητοποίηση 

 
 
 
Ευαισθητοποίηση του Αναπνευστικού συστήµατος 
Για το συστατικό/συστατικά ή δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιµα δεδοµένα ή τα δεδοµένα δεν επαρκούν για την 
ταξινόµηση. 
 
Μεταλλαξιγένεση Γεννητικών Κυττάρων 
Όνοµα 

 
Οδός Τιµή 

Οξείδιο αργιλίου Σε 
εργαστηρι
ακές 
συνθήκες

(in vitro) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Σε 
πραγµατι

κές 
συνθήκες

(in vivo) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Σε 
εργαστηρι
ακές 
συνθήκες

(in vitro) 

Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 

Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία αποστάγµατα (πετρελαίου) Σε 
εργαστηρι

ακές 
συνθήκες
(in vitro) 

Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 

Στεατικό οξύ Σε 
εργαστηρι
ακές 
συνθήκες

(in vitro) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης 

Σε 
πραγµατι

κές 
συνθήκες
(in vivo) 

Όχι µεταλλαξιγόνο 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης 

Σε 
εργαστηρι

ακές 
συνθήκες

(in vitro) 

Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 

 
 
 
 
Καρκινογένεση 
Όνοµα Οδός Είδη Τιµή 
Οξείδιο αργιλίου Εισπνοή Αρουραί

ος 
Όχι καρκινογόνο 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας ∆ερµατικ
ή 

Ποντικός Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Εισπνοή Άνθρωπο

ς και ζώα 
Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 

Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία αποστάγµατα (πετρελαίου) ∆ερµατικ Ποντικός Υπάρχουν κάποια θετικά  στοιχεία, αλλά τα 
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ή δεδοµένα δεν επαρκούν για την ταξινόµηση 
Στεατικό οξύ Κατάποση Αρουραί

ος 
Όχι καρκινογόνο 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-
2H-ισοθειαζολ-3-όνης 

∆ερµατικ
ή 

Ποντικός Όχι καρκινογόνο 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-
2H-ισοθειαζολ-3-όνης 

Κατάποση Αρουραί
ος 

Όχι καρκινογόνο 

 
 
 
Τοξικότητα στην Αναπαραγωγή 
 
Επιδράσεις στην Αναπαραγωγή και/ή την Ανάπτυξη 
Όνοµα Οδός Τιµή Είδη Αποτέλεσµα 

Ελέγχου  
∆ιάρκεια 
Έκθεσης 

Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Εισπνοή ∆εν ταξινοµείται για την ανάπτυξη Αρουραίο
ς 

NOAEL 2,4 
mg/l 

 κατά την 
οργανογένεση 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης 

Κατάποσ

η 
∆εν ταξινοµείται για την αναπαραγωγή 
στα θηλυκά 

Αρουραίο

ς 
NOAEL 10 
mg/kg/day 

2 γενεά 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης 

Κατάποσ
η 

∆εν ταξινοµείται για  την αναπαραγωγή 
στα αρσενικά 

Αρουραίο
ς 

NOAEL 10 
mg/kg/day 

2 γενεά 

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης και 2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης 

Κατάποσ

η 
∆εν ταξινοµείται για την ανάπτυξη Αρουραίο

ς 
NOAEL 15 
mg/kg/day 

 κατά την 
οργανογένεση 

 
 
 
 
 
 
Όργανο(α) Στόχος 
 
Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους - απλή έκθεση 
Όνοµα Οδός Όργανο(α) Στόχος Τιµή Είδη Αποτέλεσµα 

Ελέγχου  
∆ιάρκεια 
Έκθεσης 

Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Εισπνοή ύφεση κεντρικού 
νευρικού 
συστήµατος 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη 

Άνθρωπο

ς και ζώα 
NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Εισπνοή ερεθισµός του 
αναπνευστικού 
συστήµατος 

Υπάρχουν κάποια θετικά  
στοιχεία, αλλά τα δεδοµένα δεν 
επαρκούν για την ταξινόµηση 

 NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Εισπνοή νευρικό σύστηµα Μη ταξινοµηµένο Σκύλος NOAEL 6,5 
mg/l 

4 ώρες 

Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Κατάποσ

η 
ύφεση κεντρικού 
νευρικού 
συστήµατος 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη 

Επαγγελ

µατική 
κρίση 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Υδρογονοκατεργασµένα 
µεσαία αποστάγµατα 
(πετρελαίου) 

Εισπνοή ύφεση κεντρικού 
νευρικού 
συστήµατος | 
ερεθισµός του 
αναπνευστικού 
συστήµατος 

Υπάρχουν κάποια θετικά  
στοιχεία, αλλά τα δεδοµένα δεν 
επαρκούν για την ταξινόµηση 

Μη 
διαθέσιµ

ο 

NOAEL NA   

Υδρογονοκατεργασµένα 
µεσαία αποστάγµατα 
(πετρελαίου) 

Κατάποσ
η 

ύφεση κεντρικού 
νευρικού 
συστήµατος 

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη 

Μη 
διαθέσιµ

ο 

NOAEL NA   

Στεατικό οξύ Εισπνοή ερεθισµός του 
αναπνευστικού 
συστήµατος 

Υπάρχουν κάποια θετικά  
στοιχεία, αλλά τα δεδοµένα δεν 
επαρκούν για την ταξινόµηση 

 NOAEL Μη 
διαθέσιµο   

Μίγµα  5-χλωρο-2-µεθυλο-
2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 
2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνης 

Εισπνοή ερεθισµός του 
αναπνευστικού 
συστήµατος 

Υπάρχουν κάποια θετικά  
στοιχεία, αλλά τα δεδοµένα δεν 
επαρκούν για την ταξινόµηση 

Παρόµοι

οι 
κίνδυνοι 
για την 
υγεία 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο   
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Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους - επανειληµµένη έκθεση 
Όνοµα Οδός Όργανο(α) Στόχος Τιµή Είδη Αποτέλεσµα 

Ελέγχου 
∆ιάρκεια 
Έκθεσης 

Οξείδιο αργιλίου Εισπνοή πνευµονοκονίαση Υπάρχουν κάποια θετικά  
στοιχεία, αλλά τα δεδοµένα δεν 
επαρκούν για την ταξινόµηση 

Άνθρωπο
ς 

NOAEL Μη 
διαθέσιµο  

επαγγελµατικ
ή έκθεση 

Οξείδιο αργιλίου Εισπνοή πνευµονική ίνωση Μη ταξινοµηµένο Άνθρωπο

ς 
NOAEL Μη 
διαθέσιµο  

επαγγελµατικ

ή έκθεση 
Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Εισπνοή νευρικό σύστηµα Μη ταξινοµηµένο Αρουραί

ος 
LOAEL 4,6 
mg/l 

6 µήνες 

Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Εισπνοή νεφροί και / ή της 
ουροδόχος κύστη 

Μη ταξινοµηµένο Αρουραί
ος 

LOAEL 1,9 
mg/l 

13 εβδοµάδες 

Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Εισπνοή αναπνευστικό 
σύστηµα 

Μη ταξινοµηµένο Πολλαπλ
ά είδη 
ζώων 

NOAEL 0,6 
mg/l 

90 ηµέρες 

Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Εισπνοή οστά, δόντια, νύχια 
και / ή µαλλιά | αίµα 
| συκώτι | µύες 

 

Μη ταξινοµηµένο Αρουραί
ος 

NOAEL 5,6 
mg/l 

12 εβδοµάδες 

Μέσος αλειφατικός 
διαλύτης νάφθας 

Εισπνοή καρδιά Μη ταξινοµηµένο Πολλαπλ

ά είδη 
ζώων 

NOAEL 1,3 
mg/l 

90 ηµέρες 

Στεατικό οξύ Κατάποση αίµα Μη ταξινοµηµένο Αρουραί

ος 
NOAEL Μη 
διαθέσιµο  

6 εβδοµάδες 

 
 
 
Κίνδυνος αναρρόφησης 
Όνοµα Τιµή 
Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας Κίνδυνος αναρρόφησης 
Υδρογονοκατεργασµένα µεσαία αποστάγµατα (πετρελαίου) Κίνδυνος αναρρόφησης 

 
 
 
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη διεύθυνση ή στον αριθµό τηλεφώνου που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του 
∆∆Α (SDS) για πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες σχετικά µε αυτό το υλικό ή / και τα συστατικά του. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
 
Οι παρακάτω πληροφορίες µπορεί να µην συµφωνούν µε την  EU ταξινόµηση του υλικού στο κεφάλαιο 2 ή/και τις 
ταξινοµήσεις συστατικού στο κεφάλαιο 3,εάν συγκεκριµένες ταξινοµήσεις συστατικού προκύπτουν κατόπιν εντολής 
κάποιας αρµόδιας αρχής.Επιπλέον, δηλώσεις και δεδοµένα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 12,βασίζονται στους UN 
GHS κανόνες υπολογισµού και τις ταξινοµήσεις που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις της 3Μ. 
 
12.1. Τοξικότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μη διαθέσηµα δεδοµένα ελέγχων προϊόντος 
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Υλικό Cas # Οργανισµός Τύπος Έκθεση Σηµείο 

Ολοκλήρωσης 
Ελέγχου(Test 
Endpoint) 

Αποτέλεσµα Ελέγχου 

Οξείδιο 
αργιλίου 

1344-28-1 Water flea Πειραµατικός 48 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 
50% 

>100 mg/l 

Οξείδιο 
αργιλίου 

1344-28-1 Ψάρι Πειραµατικός 96 ώρες Θανατηφόρος 
συγκέντρωση 
50% 

>100 mg/l 

Οξείδιο 
αργιλίου 

1344-28-1 Πράσινη άλγη Πειραµατικός 72 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 
50% 

>100 mg/l 

ΛΙΠΑΡΑ 
ΟΞΕΑ 
ΚΗΡΟΥ 
MONTAN 

68476-03-9 Χρυσοκέφαλος Πειραµατικός 48 ώρες Θανατηφόρος 
συγκέντρωση 
50% 

>500 mg/l 

Στεατικό οξύ 57-11-4 Ricefish Εργαστήριο 96 ώρες Θανατηφόρος 
συγκέντρωση 
50% 

125 mg/l 

Οξείδιο 
αργιλίου 

1344-28-1 Πράσινη άλγη Πειραµατικός 72 ώρες No obs Effect 
Conc 

>100 mg/l 

Μέσος 
αλειφατικός 
διαλύτης 
νάφθας 

64742-88-7  Τα στοιχεία δεν 
είναι διαθέσιµα 
ή είναι 
ανεπαρκή για 
την ταξινόµηση 

     

Υδρογονοκατε

ργασµένα 
µεσαία 
αποστάγµατα 
(πετρελαίου) 

64742-46-7  Τα στοιχεία δεν 
είναι διαθέσιµα 
ή είναι 
ανεπαρκή για 
την ταξινόµηση 

     

Μίγµα  5-
χλωρο-2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης και 2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης 

55965-84-9 Water flea Πειραµατικός 48 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 
50% 

0,18 mg/l 

Μίγµα  5-
χλωρο-2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης και 2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης 

55965-84-9 ∆ιάτοµα  
 

Πειραµατικός 72  No obs Effect 
Conc 

0,01 mg/l 

Μίγµα  5-
χλωρο-2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης και 2-

55965-84-9 ∆ιάτοµα  
 

Πειραµατικός 72 ώρες Συγκέντρωση 
Επίδρασης 
50% 

0,021 mg/l 
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µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης 
 
 
 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 
 
 
Υλικό CAS No. Τύπος 

Ελέγχου(Test 
Type) 

∆ιάρκεια Τύπος µελέτης Αποτέλεσµα 
Ελέγχου 

Πρωτόκολο 

Υδρογονοκατε

ργασµένα 
µεσαία 
αποστάγµατα 
(πετρελαίου) 

64742-46-7  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Οξείδιο 
αργιλίου 

1344-28-1  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

ΛΙΠΑΡΑ 
ΟΞΕΑ 
ΚΗΡΟΥ 
MONTAN 

68476-03-9  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Μέσος 
αλειφατικός 
διαλύτης 
νάφθας 

64742-88-7  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Στεατικό οξύ 57-11-4 Εργαστήριο 
Βιοαποικοδόµη

ση 

28 ηµέρες Ανάπτυξη 
διοξειδίου του 
άνθρακα 

89 % βάρος OECD 301B - Mod. 
Sturm ή CO2 

Μίγµα  5-
χλωρο-2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης και 2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης 

55965-84-9  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

 
 
 
12.3: ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
  
Υλικό CAS No. Τύπος 

Ελέγχου(Test 
∆ιάρκεια Τύπος µελέτης Αποτέλεσµα 

Ελέγχου 
Πρωτόκολο 
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Type) 
ΛΙΠΑΡΑ 
ΟΞΕΑ 
ΚΗΡΟΥ 
MONTAN 

68476-03-9  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Μέσος 
αλειφατικός 
διαλύτης 
νάφθας 

64742-88-7  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Οξείδιο 
αργιλίου 

1344-28-1  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Υδρογονοκατε

ργασµένα 
µεσαία 
αποστάγµατα 
(πετρελαίου) 

64742-46-7  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

Στεατικό οξύ 57-11-4 Εργαστήριο 
Βιοσυγκέντρω

ση 

  Log 
Οκτανόλης/H2
O part. coeff 

8.23  Άλλες µέθοδοι 

Μίγµα  5-
χλωρο-2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης και 2-
µεθυλο-2H-
ισοθειαζολ-3-
όνης 

55965-84-9  Τα στοιχεία 
δεν είναι 
διαθέσιµα ή 
είναι ανεπαρκή 
για την 
ταξινόµηση 

Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε Μ/Ε 

 
 
 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για περισσότερες λεπτοµέρειες 
 
12.5. Αποτελέσµατα αξιολόγησης των PBT και vPvB 
 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες αυτή τη στιγµή, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για περισσότερες λεπτοµέρειες. 
 
12.6. Άλλες δυσµενείς επιπτώσεις 
Μη διαθέσιµη πληροφόρηση 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 
 
13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων 
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς 
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∆ιαθέστε τα απόβλητα του προϊόντος σε µία µονάδα διαχείρησης βιοµηχανικών αποβλήτων.  Εναλλακτικά, τα απόβλητα του 
προϊόντος µπορούν να διατεθούν για αποτέφρωση σε εγκατάσταση όπου επιτρέπεται η αποτέφρωση αποβλήτων.  Για σωστή 
καταστροφή µπορεί να απαιτηθεί η χρήση  επιπλέον καυσίµου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποτέφρωσης  Κενά 
βαρέλια / βαρέλια / δοχεία που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων χηµικών ουσιών (χηµικές 
ουσίες / µείγµατα / παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς), θεωρείται, 
ότι αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους 
σχετικούς κανονισµούς αποβλήτων. Συµβουλευτείτε τις αντίστοιχες αρχές που ρυθµίζουν τον προσδιορισµό των διαθέσιµων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης.. 
 
Η κωδικοποίηση µιας οµάδας αποβλήτων βασίζεται στην εφαρµογή του προϊόντος από τον καταναλωτή. Από τη στιγµή που 
αυτό είναι εκτός ελέγχου του κατασκευαστή, δεν µπορούν να δοθούν κωδικοί αποβλήτων για τα προϊόντα µετά τη χρήση. 
Παρακαλούµε ανατρέξτε στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αποβλήτων (EWC - 2000/532/CE και τροποποιήσεις αυτού) για την 
αντιστοίχιση του σωστού κωδικού αποβλήτου στο δικό σας τέτοιο. Εξασφαλίστε ότι είστε σύµφωνοι µε τους ισχύοντες 
εθνικούς και/ή περιφεριακούς κανονισµούς, και πάντα να χρησιµοποιείτε έναν εγκεκριµένο (µε άδεια) εργολάβο 
επεξεργασίας – διάθεσης αποβλήτων. 
 
Κωδικός αποβλήτου ΕΕ (προϊόν όπως πωλείται) 

120109* Μηχανολογικά γαλακτώµατα και διαλύµατα ελεύθερα αλογόνων. 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Πληροφορίες µεταφοράς 
  
ADR/IMDG/IATA: ∆εν υπάρχει περιορισµός για τη µεταφορά. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Πληροφορίες σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις 
 
15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία για την ασφάλεια, υγιεινή και το περιβάλλον, ειδικά για την ουσία ή το παρασκευασµα 
 
 
 
 
 
 
∆ιεθνή µητρώα 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον παραγωγό  Τα συστατικά αυτού του υλικού είναι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Korea Chemical Control Act. Ορισµένοι περιορισµοί µπορεί να ισχύουν.Επικοινωνήστε µε το τµήµα πωλήσεων 
για περισσότερες πληροφορίες,  Τα συστατικά αυτού του υλικού είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εθνικού Σχήµατος της 
Αυστραλίας (NICNAS) (Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme). Ορισµένοι 
περιορισµοί µπορεί να ισχύουν. Επικοινωνήστε µε το τµήµα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.  Τα συστατικά αυτού 
του προϊόντος είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις γνωστοποίησης νέων ουσιών της CEPA.  Τα συστατικά αυτού του προϊόντος 
είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις χηµικής γνωστοποίησης του TSCA.  Αυτό το προϊόν είναι σύµφωνο µε τα µέτρα για την 
περιβαλλοντική διαχείριση των νέων χηµικών ουσιών.Όλα τα συστατικά περιλαµβάνονται  ή εξαιρούνται από τον κατάλογο 
China IECSC. 
 
 
 
 
 
15.2. Αξιολόγηση Χηµικής Ασφάλειας 
Μη εφαρµόσιµο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Άλλες πληροφορίες 
 
 
 
Κατάσταση σχετικών H-φράσεων 
 
EUH066 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιµο του δέρµατος. 
H226 Εύφλεκτο υγρό και ατµός. 
H301 Τοξικό σε περίπτωση καταπόσης. 
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες. 
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση 
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες αναθεώρησης: 
CLP: Πίνακας Συστατικών  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Επισήµανση: CLP ,Ποσοστό Άγνωστο  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Κεφάλαιο 3 : Πίνακας Σύνθεση/πληροφορίες συστατικών  - Πληροφορίες προστέθηκαν. 
Κεφάλαιο 3 : Πίνακας Σύνθεση/πληροφορίες συστατικών  - Πληροφορίες  σβήστηκαν. 
Κεφάλαιο 11: Πίνακας Τοξικότητας Αναπαραγωγής  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Κεφάλαιο 11: Πίνακας Σοβαρής Οφθαλµικής Βλάβης / Ερεθισµού  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Κεφάλαιο 11: Πίνακας ∆ιάβρωσης /Ερεθισµού ∆έρµατος  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Κεφάλαιο 11: Πίνακας Ευαισθητοποίησης ∆έρµατος  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Κεφάλαιο 11: Πίνακας Όργανα Στόχοι-Επανειληµµένη  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Κεφάλαιο 11: Πίνακας Όργανα Στόχοι-Απλή  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Κεφάλαιο 12:Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης-πληροφορίες  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
 Κεφάλαιο 13: 13.1. ∆ιάθεση Αποβλήτων  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
Κεφάλαιο 15: Κανονισµοί - Αποθέµατα  - Πληροφορίες τρoποποιήθηκαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι πληροφορίες σε αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας, βασίζονται στην 
εµπειρία µας και αντιπροσωπεύουν τα πιό πρόσφατα δεδοµένα που έχουµε στην διάθεσή µας κατά την έκδοσή του, αλλά δεν 
αποδεχόµαστε καµία νοµική ευθύνη για κάθε απώλεια, καταστροφή ή τραυµατισµό που προκύψει από τη χρήση του (εκτός 
και αν απαιτείται από τη νοµοθεσία). Η πληροφόρηση µπορεί να µην είναι έγκυρη για κάθε χρήση που δεν αναφέρεται σ' 
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αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων, ή χρήση του προϊόντος σε συνδιασµό µε άλλα υλικά. Γι' αυτούς τους λόγους, είναι σηµαντικό οι 
πελάτες να διεξάγουν το δικό τους έλεγχο προς ικανοποίηση των απαιτήσεών τους σχετικά µε την καταλληλότητα του 
προϊόντος για τις εφαρµογές που το προορίζουν. 
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