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∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 23.05.2017

Αναθεώρηση: 19.07.2016

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: KITCHEN AID
· Αριθµός προϊόντος: 707
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Απολυµαντικό και καθαριστικό
· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
FOOD SAFETY CHEMICALS C.M LTD
TSERI INDUSTRIAL AREA
NICOSIA
Tel. +357 70000474
Fax. +357 22492474
· Παροχή πληροφοριών: Product safety department
· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 1401

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
GHS05 διάβρωση
Skin Corr. 1A H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.
· Εικονογράµµατα κινδύνου

GHS05
· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
υδροξείδιο του νάτριου
Caprylyl/Capryl Glucoside
υποχλωριώδες νάτριο, διάλυµα
· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P101
Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα.
P102
Μακριά από παιδιά.
P103
∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P260
Μην αναπνέετε σκόνη ή σταγονίδια.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε αµέσως όλα τα
µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερµίδα µε νερό/στο ντους.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε.
P310
Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P405
Φυλάσσεται κλειδωµένο.
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Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς
κανονισµούς.
· Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
EUH031 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
· 3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα
· Περιγραφή: Μείγµα αποτελούµενο από τα ακολούθως αναφερόµενα στοιχεία. µε ακίνδυνες αναµείξεις.
· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:
CAS: 1310-73-2
υδροξείδιο του νάτριου
1-10%
EINECS: 215-185-5
Skin Corr. 1A, H314
CAS: 68515-73-1
Caprylyl/Capryl Glucoside
1-10%
Eye Dam. 1, H318
10-20%
CAS: 7681-52-9
υποχλωριώδες νάτριο, διάλυµα
EINECS: 231-668-3
Skin Corr. 1B, H314;
Aquatic Acute 1, H400
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
· Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
· µετά από εισπνοή: Σε περίπτωση λιποθυµίας επιβάλλεται κατάκλιση και µεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
· µετά από επαφή µε το δέρµα: Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυµα.
· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.
· µετά από κατάποση:
Απαιτείται κατάποση αρκετής ποσότητας νερού και παραµονή στο καθαρό αέρα. Καλέστε κατευθείαν γιατρό.
· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαγιάς µεγάλων διαστάσεων µε
εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Σε περίπτωση υπερθερµάνσεως ή πυρκαϊάς εκλύονται τοξικά αέρια.
· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: Χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
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· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς,
πριονόσκονη).
Χρησιµοποιείστε µέσα ουδετεροποίησης.
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.
Να φροντίζετε για επαρκή αερισµό.
· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Αποφεύγετε να σχηµατιστούν εκνεφώµατα.
· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:
Να έχετε έτοιµες τις αναπνευστικές συσκευές.
· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Καµία ειδική αξίωση.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: ∆εν αποθηκεύεται µαζί µε οξέα.
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης: Να διατηρείται σε καλά κλεισµένο δοχείο.
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.
· 8.1 Παράµετροι ελέγχου
· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:
1310-58-3 υδροξείδιο του καλίου
TWA (GR) Μικρότερο χρονικό όριο: 2 mg/m³
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 2 mg/m³
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.
· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης
· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Μακρυά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε αµέσως τα λερωµένα, βρεγµένα ενδύµατα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της εργασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και δέρµα.
· Προστασία για την αναπνοή:
Να χρησιµοποιείτε για σύντοµη ή µικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο, για έντονη ή
παρατεταµένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.
· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του
παρασκευάσµατος.
Λόγω µη πραγµατοποίησης δοκιµών δεν µπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το
παρασκεύασµα / το χηµικό µείγµα.
Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαµβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθµό διαπερατότητας και την
υποβάθµιση.
· Υλικό γαντιών
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή.
· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει
να τηρείται πάντοτε.
· Προστασία για τα µάτια:
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Γενικές πληροφορίες
· Όψη:
ρευστό
Μορφή:
σύµφωνα µε τον καθορισµό του προϊόντος
Χρώµα:
χαρακτηριστική
· Οσµή:
Μη καθορισµένο.
· Όριο οσµής:
· Τιµή pH:

Μη καθορισµένο.

· Μεταβολή της ύλης.
∆εν είναι προσδιορισµένο
Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως:
Αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: 100 °C
· Σηµείο ανάφλεξης:

Μη χρησιµοποιήσιµο

· Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο):

Μη χρησιµοποιήσιµο

· Θερµοκρασία αναφλέξεως:
Θερµοκρασία αποσύνθεσης:

Μη καθορισµένο.

· Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης:

Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Εκρηκτικές ιδιότητες:

∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα:
ανώτερα:

Μη καθορισµένο.
Μη καθορισµένο.

· Πίεση ατµών σε 20 °C:

23 hPa

· Πυκνότητα:
· Σχετική πυκνότητα
· Πυκνότητα ατµών
· Ταχύτητα εξάτµισης:

∆εν είναι προσδιορισµένο
Μη καθορισµένο.
Μη καθορισµένο.
Μη καθορισµένο.

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό:

δεν αναµειγνύεται ή αναµειγνύεται λίγο

· Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό: Μη καθορισµένο.
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· Ιξώδες:
δυναµική:
κινηµατική:

Μη καθορισµένο.
Μη καθορισµένο.

· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες:
νερό:
VOC (EK)

0,0 %
84,5 %
0,00 %

Ποσοστά σε στερεό σώµα:
· 9.2 Άλλες πληροφορίες

7,5 %
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
· 10.1 ∆ραστικότητα ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.2 Χηµική σταθερότητα
· Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
∆εν αποσυντίθεται αν η χρησιµοποίησή του γίνεται κανονικά.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Σ' επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια
· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50
1310-58-3 υδροξείδιο του καλίου
Από το στόµα LD50 273 mg/kg (rat)
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
· Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
· 12.1 Τοξικότητα
· Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (∆ική µας εκτίµηση): ελαφρώς επικίνδυνο
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη
αραιωµένο ή σχετικά σε µεγάλες ποσότητες.
∆εν επιτρέπεται αναραίωτο ή µη ουδετεροποιηµένο να αδειάζεται στα απόνερα δηλ. σε βόθρους.
· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση: ∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
· 14.1 Αριθµός ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR
· IMDG, IATA

UN1719
1 7 1 9 ΚΑ Υ ΣΤ Ι ΚΟ Α Λ ΚΑ Λ Ι Κ Ο ΥΓ Ρ Ο , Ε . Α . Ο.
(Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ)
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE)

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά
· ADR, IMDG, IATA

· τάξη
· ∆ελτίο κινδύνου

8 ∆ιαβρωτικές ουσίες
8

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA

II

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

Μη χρησιµοποιήσιµο

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
· Αριθµός Kemler:
· Αριθµός-EMS:
· Segregation groups
· Stowage Category
· Segregation Code

Προσοχή: ∆ιαβρωτικές ουσίες
80
F-A,S-B
Alkalis
A
SG22 Stow "away from" ammonium salts
SG35 Stow "separated from" acids.

· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II
Μη χρησιµοποιήσιµο
της σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:
· ADR
· Περιορισµένες ποσότητες (LQ)
· Εξαιρούµενες ποσότητες (EQ)

· Οµάδα µεταφοράς
· Κωδικοί περιορισµού σήραγγας:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

· UN "Model Regulation":

1L
Κωδικός: E2
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία:
30 ml
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία:
500 ml
2
E
1L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN 1719 ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο.
(Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ), 8, II

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
· 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
µείγµα
· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
· Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ Όροι περιορισµού: 3
· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες
των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.
· Σχετικές σειρές
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Corr. 1A: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1A
Skin Corr. 1B: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1B
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 1
Aquatic Acute 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - οξυς κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 1
CY

