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TMHMA 1. Iro1x£ia ouaia�/TTaBaOK£uaaiJaTo� Kai £TalB£iaQ£TT1X£iB[l0[]�------------

1.1. Avayvwp1ar1K6c; Kwo1K6c; npo"i6vroc; 

Enwvuµia Primer for windscreen adhesive / ET/P-901 

1.2. ruvaq,dc; npoao1op1�6µtvtc; xp�at1c; rric; ouaiac; � rou µdyµaroc; Kai avnvot1Kvu6µtvtc; xp�at1c; 

Ev6c; auaTaTIKOU np6aq,uaric; UTTOKIV'lT� yIa T'lV aUTOKIV'1TOl3101111xavia 

1.3. I:ro1xda rou npoµ118tur� rou otATiou otooµtvwv aaq,aAdac; 

Em1p1K� µop<p� 

Ll1Eu8uvori 

T OTT08£0ia KOi KpCITO<; 

OIEU8uvori rJAEKTpOVIKOU mxuopoµEiou TOU 

apµooiou 

nou Eivai umu8uvo<; y1a TO OEATio OEooµtvwv 

aocpaAEia<;. 

1.4. Ap18µ6c; TllAEq>WVOU mdyouaac; avayKric; 

ria ETTEiyouoE<; nAripocpopiE<; amu8uv8EiTE OE 

TMHMA 2. nBoal>10B1al,!6� £mK1vl>uv6rara�,_,_- _____________________ __ 

2.1. Ta�1v6µ11a11 rric; ouaiac; � rou µdyµaroc;. 

To napaoKEuaoµa EXEi m�1v6µriori K1vouvou Kara Tl<; 01arc'x�E1<; TOU Kavov1oµou (CE) 1272/2008 (CLP) (Kai m6µEvE<; µETarpont<; Kai 

npooapµoyt<;). To npor6v mmAtov a1TEi µ1a Kc'xpm OEooµtvwv aocpaAEia<; OE ouµcpwvia µE Tl<; 01arc'x�E1<; TOU Kavov1oµou (CE) 1907/2006 Kai 

ETT6µEVWV µETOTpomi.Jv. 

EvoEx6µEVE<; npoo8ETIKE<; nAripocpopiE<; OXETIKCI µE TOU<; KIVOUVOU<; y1a TrJV uyEia KOi/� TO mp1�c'xAAov avaypc'x<pOVTOI OTOV TOµta 11 KOi 12 TrJ<; 

napouoa<; Kc'xpm<;. 

2.1.1 Kavoviaµ6c; 1272/2008 (CLP) Kai µuaytvtanptc; rponono1�at1c; Kai npoaapµoytc;. 

Ta�1v6µriori KOi un60E1�ri K1vouvou: 

EucpAEKTO uyp6, karriyopia 2 

O�fo<; KIVOUVOU, karriyopia 4 

Ocp8aAµ1K� EpE810µ6<;, karriyopia 1 

Euaio8rJTOTToiriori TOU avanvwoT1Kou, karriyopia 1 

Euaio8rJTOTToiriori TOU otpµaTO<;, karriyopia 1 

EIOIK� TO�IKOTrJTO OTO 6pyava-OTOXOU<; UOTEpa an6 µia 

E<pc'xna� EK8EOrJ, karriyopia 3 

H225 

H332 

H319 

H334 

H317 

H336 

Yyp6 Kai arµoi noM Eu<pAEKm. 

Em�Aa�t<; OE mpimwori EIOTTVO�<;

npoKOAEi oo�ap6 ocp8aAµ1K6 EpE810µ6. 

MnopEi va npoKOAtoE1 aAAEpyia � ouµmwµam c'xo8µaTO<; � 

OUOTTVOIO OE mpimwori EIOTTVO�<;-

MnopEi va npoKOAtoE1 aAAEpy1K� OEpµar1K� avTiopaori. 

MnopEi va npoKOAtoE1 unvriAia � �aAri. 

2.1.2 Ooriyitc;t 67/548/CEE Kai 1999/45/CE Kai µuaytvtanptc; rponono1�at1c; Kai npoaapµoytc;. 

LUµ�oAa K1vouvou: 

<t:>pc'xOEI<; R: 

F-Xn 

11-20-36-42/43-66 

To nA�pE<; KEiµEVO TWV <ppCIOEWV KIVOUVOU (R) KOi TWV UTTOOEi�EWV KIVOUVOU (H) avaypc'x<pETOI OTOV TOµta 16 TrJ<; Kc'xpm<;. 
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2.2. Στοιχεία επισήµανσης.

Ετικέτες κινδύνου σύµφωνα µε τον κανονισµό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Εικονογράµµατα κινδύνου:

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερµητικά κλειστός.
P264 Πλύνετε . . . σχολαστικά µετά το χειρισµό.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο.
P284 [Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού] χρησιµοποιήστε µέσα ατοµικής προστασίας της αναπνοής..
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: µεταφέρατε τον άτοµο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση

που διευκολύνει την αναπνοή.
P311 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . .

Περιέχει: ΙΣΟΦΟΡΟΝΟ∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΥ.
∆ΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.

3.1. Ουσίες.

Μη σχετική πληροφορία.

3.2. Μείγµατα.

Περιέχει:

Αναγνώριση . Συγκ. %. Κατηγοριοποίηση 67/548/CEE. Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP).

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ

CAS. 78-93-3 62 - 65 F R11, Xi R36, R66, R67 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

CE. 201-159-0

INDEX. 606-002-00-3

ΙΣΟΦΟΡΟΝΟ∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΥ.

CAS. 4098-71-9 1,5 - 2 T R23, Xi R36/37/38, Xn R42/43, N R51/53, Σηµείωση  2 Acute Tox. 1 H330, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315,
STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317,
Aquatic Chronic 2 H411, Σηµείωση 2CE. 223-861-6

INDEX. 615-008-00-5
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∆ΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ

CAS. 101-68-8 0,9 - 1 Καρκ. Κατηγ. 3 R40, Xn R20, Xi R36/37/38, Xn R42/43,
Xn R48/20, Σηµείωση  2 C

Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319,
Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334,
Skin Sens. 1 H317, Σηµείωση 2 CCE. 202-966-0

INDEX. 615-005-00-9

Αρ. Εγγρ.01-2119457014-47-XXXX

Σηµείωση: Αποκλεισµός ανώτερης τιµής πεδίου .
Το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου (R) και των υποδείξεων κινδύνου (H) αναγράφεται στον τοµέα 16 της κάρτας.

T+ = Πολύ Τοξικό(T+), T = Τοξικό(T), Xn = Επιβλαβές(Xn), C = ∆ιαβρωτικό(C), Xi = Ερεθιστικό(Xi), O = Οξειδωτικό(O), E = Εκρηκτικό(E), F+ = Εξαιρετικά Εύφλεκτο(F+), F = Πολύ
Εύφλεκτο(F), N = Επικίνδυνο για το Περιβάλλον(N)

ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών.

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών.

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άµεσα µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα.
Επικοινωνήστε µε ένα γιατρό αν το πρόβληµα παραµείνει.
∆ΕΡΜΑ:  Βγάλτε  από  πάνω  σας  τα  µολυσµένα  ρούχα.  Κάντε  αµέσως  ένα  ντους.  Καλέστε  άµεσα ένα γιατρό. Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα
πριν τα χρησιµοποιήσετε.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείµενο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταµατήσει, πραγµατοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άµεσα ένα γιατρό.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Καλέστε άµεσα ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εµετό. Μην χορηγείτε τίποτα που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σαφώς από γιατρό.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες.

Για συµπτώµατα και αποτελέσµατα που οφείλονται στις εµπεριεχόµενες ουσίες, δείτε το κεφ. 11.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς.

5.1. Πυροσβεστικά µέσα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Τα  µέσα  κατάσβεσης  είναι:  διοξείδιο  του  άνθρακα,  αφρός,  χηµική  σκόνη.  Για  τις  απώλειες και τις διαρροές του προϊόντος που δεν κάηκαν,
µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί  εκτόξευση  νέφους  νερού  για  την  διασπορά των εύφλεκτων ατµών και την προστασία των ατόµων που φροντίζουν
για την αναστολή της διαρροής.
ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μην  χρησιµοποιείτε  πίεση  νερού.  Το  νερό  δεν  είναι αποτελεσµατικό στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη ψύξη
δοχείων που εκτείθονται σε φλόγες για την αποφυγή έκρηξης.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ
Μπορεί να δηµιουργηθεί υπερπίεση στα δοχεία που έχουν εκτεθεί στην φωτιά µε κίνδυνο έκρηξης. Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρησιµοποιείστε  πίεση  νερού  για  να  ψύξετε τα δοχεία και να εµποδίσετε την αποσύνθεση και την δηµιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για
την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισµό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να µη χυθεί στο αποχετευτικό σύστηµα.
Απορρίψτε το µολυσµένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείµµατα από τη φωτιά σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κανονικός  ιµατισµός  για  την  πυρόσβεση,  όπως  µια  αναπνευστική  συσκευή πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος (EN 137), πυρασφαλής
στολή (EN469), πυρασφαλή γάντια (EN 659) και µπότες για Πυροσβέστες (HO A29 ή A30).

ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Κλείστε τη διαρροή αν δεν υπάρχει κίνδυνος.
Φορέστε    κατάλληλα  συστήµατα  προστασίας  (συµπεριλαµβανοµένων  των  συστηµάτων  ατοµικής  προστασίας  κατά  την  παράγραφο  8  της
κάρτας  δεδοµένων  ασφαλείας  )  ώστε  να  προβλεφθούν  µολύνσεις  του  δέρµατος, των µατιών και του ατοµικού ιµατισµού. Αυτές οι υποδείξεις
είναι έγκυρες είτε για τους υπεύθυνους επεξεργασίας είτε για τις παρεµβάσεις έκτακτης ανάγκης.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Το προϊόν να µην χύνεται στους υπονόµους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό.

Πραγµατοποιήστε  την  αναρρόφηση  του  προϊόντος  σε κατάλληλο δοχείο. Αξιολογήστε την συµβατότητα του δοχείου προς χρήση µε το προϊόν,
επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10. Αναρροφήσατε το υπόλοιπο µε ουδέτερο απορροφητικό υλικό.
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή µε τη διαρροή αερίζεται καλά. Επιβεβαιώστε ενδεχόµενη ασυµβατότητα του υλικού των δοχείων στο χωρίο 7.
Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σηµείο 13.
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6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα.

Ενδεχόµενες πληροφορίες που αφορούν τα µέσα ατοµικής προστασίας και την αποικοδόµηση αναγράφονται στους τοµείς 8 και 13.

ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισµός και αποθήκευση.

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό.

Κρατάτε  το  µακριά  από  τη  θερµότητα,  σπινθήρες  και  ελεύθερες φλόγες, µην καπνίζετε και µη χρησιµοποιείτε σπίρτα και αναπτήρες. Οι ατµοί
µπορεί  να  αναφλεχθουν  µε  έκρηξη,  συνεπώς  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  συσσώρευση  κρατώντας  ανοιχτές  τις πόρτες και τα παράθυρα και
εξασφαλίζοντας  έναν  χιαστί  αερισµό.  Χωρίς  κατάλληλο  αερισµό,  οι  ατµοί  µπορεί να συσσωρεύονται στα χαµηλά στρώµατα του δαπέδου και
να    αναφλέγονται    ακόµη    και    εξ    αποστάσεως,    αν   πυροδοτηθούν,  µε  κίνδυνο  επιστροφής  της  φλόγας.  Αποφύγετε  τη  συσσώρευση
ηλεκτροστατικών  φορτίων.  Κάνετε  χρήση  γειωµένης  πρίζας  πρίζα  στην  περίπτωση  συσκευασιών  µεγάλων διαστάσεων κατά την διαδικασία
διάχυσης  και  φορέστε  πάντα  αντιστατικά  υποδήµατα.  Η  έντονη  ανάδευση  και η µαζική ροή του υγρού στις σωληνώσεις και συσκευές µπορεί
να    προκαλέσουν    σχηµατισµό    και    συσσώρευση  ηλεκτροστατικών  φορτίων.  Για  να  αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  πυρκαγιάς  και  έκρηξης  µη
χρησιµοποιείτε  ποτέ  πεπιεσµένο  αέρα  στη  διακίνηση.  Ανοίξτε  τα  δοχεία  προσεκτικά  διότι µπορεί να είναι υπό πίεση. Μην τρώτε, µην πίνετε
και µην καπνίζετε κατά την διάρκεια της χρήσης της µηχανής. Αποφύγετε την διάχυση του προϊόντος στο περιβάλλον.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων.

∆ιατηρείτε  µόνο  στο  αρχικό  δοχείο.  ∆ιατηρείτε  τα δοχεία κλειστά, σε χώρο καλά αεριζόµενο, µακριά από τις άµεσες ηλιακές ακτίνες. ∆ιατηρείτε
µακριά  από  τη  θερµότητα,  σπινθήρες  και  ελεύθερες  φλόγες  και  άλλες  πηγές  ανάφλεξης.  ∆ιατηρήστε  τα  δοχεία  µακριά από ενδεχοµένως
ασύµβατα υλικά, επιβεβαιώνοντας την παράγραφο 10.

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία.

8.1. Παράµετροι ελέγχου.

Αναφορές Κανονισµούς:

AUS Österreich Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011
BEL Belgique AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010
CHE Suisse / Schweiz Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2012. / Grenzwerte am Arbeitsplatz
CYP Κύπρος Κ.∆.Π. 268/2001; Κ.∆.Π. 55/2004; Κ.∆.Π. 295/2007; Κ.∆.Π. 70/2012
DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
ESP España Publicación: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en Espana 2012
FIN Suomi HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5
FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102
GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012
HRV Hrvatska NN13/09- Institut za sigurnost Zagreb
IRL Éire Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011
ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18
EU OEL EU Οδηγία 2009/161/EΈ; Οδηγία 2006/15/EK; Οδηγία 2004/37/EK; Οδηγία 2000/39/EK.

TLV-ACGIH ACGIH 2014

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

MAK AUS 295 100 590 200 ∆ΕΡΜΑ.
VLEP BEL 600 200 900 300
VEL CHE 590 200 590 200 ∆ΕΡΜΑ.
MAK CHE 590 200 590 200 ∆ΕΡΜΑ.
TLV CYP 600 200 900 300
AGW DEU 600 200 600 200 ∆ΕΡΜΑ.
MAK DEU 600 200 600 200 ∆ΕΡΜΑ.
VLA ESP 600 200 900 300
HTP FIN 300 100 ∆ΕΡΜΑ.
VLEP FRA 600 200 900 300 ∆ΕΡΜΑ.
WEL GRB 600 200 899 300 ∆ΕΡΜΑ.
TLV GRC 600 200 900 300
GVI HRV 600 200 900 300 ∆ΕΡΜΑ.
MDK HRV 590 200 885 300
OEL IRL 600 200 900 300 ∆ΕΡΜΑ.
TLV ITA 600 200 900 300
MAK SWE 150 50 300 100
OEL EU 600 200 900 300
TLV-ACGIH 590 200 885 300
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ΙΣΟΦΟΡΟΝΟ∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΥ.

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH 0,005
Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις - PNEC.

Τιµή αναφοράς σε γλυκό νερό 0,06 mg/l
Τιµή αναφοράς σε θαλασσινό νερό 0,006 mg/l
Τιµή αναφοράς για ιζήµατα σε γλυκό νερό 218,92 mg/kg
Τιµή αναφοράς για ιζήµατα σε θαλασσινό νερό 21,89 mg/kg
Τιµή αναφοράς για τους µικροοργανισµούς STP 10,6 mg/l
Τιµή αναφοράς για τον εδαφικό τοµέα 44,01 mg/kg

∆ΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ

Οριακή τιµή κατωφλίου.

Τύττoς Κpάτoς TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

MAK AUS 0,05 0,005 0,1 0,01
VLEP BEL 0,052 0,005
AGW DEU 0,05 0,05
MAK DEU 0,05 0,05 ΕΙΣΠΝ.
MAK DEU 0,05 0,05 ∆ΕΡΜΑ.
VLA ESP 0,052 0,005
VLEP FRA 0,1 0,01 0,2 0,02
TLV GRC 0,2 0,2
MDK HRV 0,005 55
OEL IRL 0,02 0,07
MAK SWE 0,03 0,002 0,05 (C) 0,005 (C)
TLV-ACGIH 0,051 0,005

Υποµνηµα:
(C) = CEILING   ;   ΕΙΣΠΝ = Εισπνεύσιµο κλάσµα   ;   ΑΝΑΠ = Αναπνεύσιµο κλάσµα   ;   ΘΩΡΑΚ = Θωρακικό κλάσµα.
VND  =  αναγνωριζόµενος  κίνδυνος  αλλά  µη  διαθεσιµότητα  DNEL/PNEC      ;  NEA  =  καµία  προβλεπόµενη  έκθεση  ;  NPI = κανένας
αναγνωρισµένος κίνδυνος.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης.

Καθώς  η  χρήση  επαρκούς  τεχνικού  εξοπλισµού  πρέπει  να  είναι  προτεραιότητα  για  τον  εξοπλισµό ατοµικής προστασίας, βεβαιωθείτε ότι ο
χώρος εργασίας αερίζεται αποτελεσµατικά.
Για την επιλογή του εξοπλισµού ατοµικής προστασίας ζητήστε ενδεχόµενα την συµβουλή των προµηθευτών χηµικών ουσιών.
Τα    συστήµατα    ατοµικής  προστασίας  θα  πρέπει  να  αναγράφουν  την  σήµανση  CE  που  πιστοποιεί  την  συµµόρφωση  µε  τους  εν  λόγω
κανονισµούς.
Προβλέψατε την χρήση ντους έκτακτης ανάγκης µε λεκάνη πλύσης προσώπου µατιών.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
Προστατεύστε τα χέρια µε γάντια εργασίας κατηγορίας III (αναφ. κανονισµός EN 374).
Τα    παρακάτω    θα    πρέπει    να  λαµβάνονται  υπόψη  όταν  επιλέγετε  γάντια  εργασίας:  συµβατότητα,  υποβάθµισης,  χρόνος  θραύσης  και
διείσδυσης.
Σε  περίπτωση  παρασκευασµάτων  η  αντίσταση  γαντιών  εργασίας  θα  πρέπει  να  ελέγχονται για την αντοχή τους πριν τη χρήση τους. Το όριο
των γαντιών εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσή τους.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ
Χρησιµοποιήστε  ρούχα  εργασίας  µε  µακρύ  µανίκι  και  κάλτσες  ασφαλείας  για  επαγγελµατική χρήση κατηγορίας II (αναφ. Κοινοτικής οδηγίας
89/686/CEE και κανονισµού EN ISO 20344). Πλυθείτε µε νερό και σαπούνι µετά από την αφαίρεση του προστατευτικού ιµατισµού.
Εξετάστε την δυνατότητα παροχής αντιστατικών ενδυµάτων σε περίπτωση που το περιβάλλον εργασίας παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ
Προτείνεται η χρήση ερµητικά προστατευτικών γυαλιών (αναφ. κανονισµός EN 166).
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ
Σε  περίπτωση  υπέρβασης  της  τιµής  κατωφλίου  (πχ.  TLV-TWA)  της  ουσίας  ή  µιας  ή  περισσοτέρων  ουσιών  του προϊόντος, προτείνεται η
χρήση  µιας  µάσκας  µε  φίλτρο  τύπου  A  του  οποίου  η  κλάση  (1,  2 ή 3) θα πρέπει να είναι επιλεγµένη σε σχέση µε την οριακή συγκέντρωση
χρήσης.    (αναφ.   κανονισµός  EN  14387).  Στην  περίπτωση  που  υφίστανται  αέρια  ή  ατµοί  διαφορετικής  φύσης  και/ή  αέρια  µε  σωµατίδια
(αερολύµατα, καπνοί, νέφη, κλπ.) θα πρέπει να προβληθούν φίλτρα συνδυασµένου τύπου.
Η    χρήση    των    µέσων    προστασίας  των  αναπνευστικών  οδών  είναι  αναγκαία  σε  περίπτωση  που  τα  υιοθετούµενα  τεχνικά  µέτρα  που
λαµβάνονται    δεν  επαρκούν  για  τον  περιορισµό  της  έκθεσης  του  εργαζοµένου  στις  αναφορικές  τιµές  κατωφλίου.  Η  προστασία  η  οποία
χορηγείται από τις µάσκες είναι σε κάθε περίπτωση περιορισµένη.
Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  η  εν  λόγω  ουσία  είναι  άοσµη  ή  το  οσφρητικό  όριο  είναι  µεγαλύτερο  από  το  σχετικό  TLV-TWA  και σε
περίπτωση    έκτακτης  ανάγκης,  φορέστε  µια  αναπνευστική  συσκευή  πεπιεσµένου  αέρα  (αναφ.  κανονισµού  EN  137)  ή  µια  αναπνευστική
συσκευή  εξωτερικού  αερισµού  (αναφ.  κανονισµού  EN  138).  Για  την  σωστή επιλογή του συστήµατος προστασίας των αναπνευστικών οδών,
ανατρέξτε στον κανονισµό EN 529.
ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ.
Οι  εκποµπές  των  παραγωγικών  διαδικασιών,  συµπεριλαµβανοµένων  των συσκευών αερισµού θα πρέπει να ελέγχονται µε σκοπό την τήρηση
των κανονισµών επί των θεµάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
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ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες.

Φυσική κατάσταση υγρό
Χρώµα µαύρο
Οσµή διαλύτη
Όριο οσµής·. Μη διαθέσιµο.
pH. Μη διαθέσιµο.
Σηµείο τήξεως / σηµείο πήξεως. Μη διαθέσιµο.
Αρχικό σηµείο ζέσης. 80 °C.
Περιοχή ζέσεως. Μη διαθέσιµο.
Σηµείο ανάφλεξης·. -10 °C.
Ταχύτητα εξάτµισης Μη διαθέσιµο.
Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Μη διαθέσιµο.
Χαµηλότερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.
Ανώτερη αναφλεξιµότητα. Μη διαθέσιµο.
Χαµηλότερη  όρια εκρηκτικότητας. 0,8 % ( Ό/ Ό).
Ανώτερη  όρια εκρηκτικότητας. 11,5 % ( Ό/ Ό).
Πίεση ατµών·. 150 hPa
Πυκνότητα ατµών· 2,5
Σχετική πυκνότητα. 0,95 Kg/l
∆ιαλυτότητα Μη διαθέσιµο.
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό Μη διαθέσιµο.
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης. 400 °C.
Θερµοκρασία αποσύνθεσης. Μη διαθέσιµο.
Ιξώδες· Μη διαθέσιµο.
Εκρηκτικές ιδιότητες· Μη διαθέσιµο.
Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιµο.

9.2. Άλλες πληροφορίες.

VOC (Οδηγία 1999/13/CE) : 61,91 %    -    588,10 g/l.
VOC (πτητικός άνθρακας) : 43,26 %    -    410,98 g/l.

ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και δραστικότητα.

10.1. ∆ραστικότητα.

∆εν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης µε άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ: αντιδρά µε ελαφρά µέταλλα, τύπου αλουµίνιο και ισχυρά οξειδωτικά. Επιτίθεται σε διαφορετικούς τύπους πλαστικού.
∆ιασπάται διαµέσου της θερµότητας., .

10.2. Χηµική σταθερότητα.

Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων.

Οι ατµοί µπορούν να δηµιουργήσουν εκρηκτικά µείγµατα µε τον αέρα.

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ:    µε  επαφή  µε  τον  αέρα,  φως  και  οξειδωτικά  αντιδραστήρια  µπορεί  να  δώσει  έναρξη  σε  υπεροξείδια.  Κίνδυνος
έκρηξης    από  επαφή  µε:  υπεροξείδιο  του  υδρογόνου  και  νιτρικό  οξύ,  υπεροξείδιο  του  υδρογόνου  και  θειικό  οξύ.  Μπορεί  να  αντιδράσει
επικίνδυνα µε: οξειδωτικά αντιδραστήρια, τριχλωροµεθάνιο, αλκάλια. ∆ηµιουργεί εκρηκτικά µείγµατα µε τον αέρα. .

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν.

Αποφύγετε την υπερθέρµανση. Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Αποφύγετε οποιαδήποτε πηγή έναυσης.

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ: αποφύγετε την έκθεση σε πηγές θερµότητας.

10.5. Μη συµβατά υλικά.

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ: ισχυρά οξειδωτικά, ανόργανα οξέα, αµµωνία, χαλκός και χλωροφόρµιο.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Με θερµική αποσύνθεση ή σε περίπτωση πυρκαγιάς µπορεί να ελευθερωθούν ατµοί δυνητικά βλαβεροί στην υγεία.

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις.

Κατά την έλλειψη τοξικολογικών πειραµάτων στο ίδιο το προϊόν, οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι του προϊόντος για την υγεία αξιολογήθηκαν µε βάση
των ιδιοτήτων των εµπεριεχοµένων ουσιών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κριτήρια από τον κανονισµό αναφοράς για την κατάταξη.
Γι’ αυτό λάβετε υπόψη σας την συγκέντρωση κάθε µιας επικίνδυνης ουσίας που ενδεχοµένως αναφέρονται στην παρ.3, για την αξιολόγηση
των τοξικολογικών αποτελεσµάτων που προέρχονται από την έκθεση του προϊόντος.
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ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες. ... / >>

Εντονα αποτελέσµατα: το προιόν είναι βλαβερό αν εισπνευσθεί.
Τα    συµπτώµατα  έκθεσης  µπορεί  να  περιλαµβάνουν  καούρα  και  ερεθισµό  των  οφθαλµών,  του  στόµατος,  της  µύτης,  του  λαιµού,  βήχα,
αναπνευστική    δυσκολία,    ιλίγγους,    κεφαλαλγία,    ναυτία   και  εµετό.Στις  πιο  σοβαρές  περιπτώσεις  η  εισπνοή  του  προιόντος  µπορεί  να
προκαλέσει φλεγµονή και οίδηµα στο λάρυγγα και στους βρόγχους, χηµική πνευµονία και πνευµονικό οίδηµα.
Εντονα  αποτελέσµατα:  η  επαφή  µε  τους  οφθαλµούς προκαλεί ερεθισµό. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν κοκκίνισµα, οίδηµα, πόνο
και δακρύρροια.
Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην υγεία που περιλαµβάνουν κοιλιακούς πόνους µε καούρα, ναυτία και εµετό.
Η   εισπνοή  του  προιόντος  προκαλεί  ευαισθητοποίηση  που  µπορεί  να  παρουσιάσει  µια  σειρά  από  φλεγµονές,  το  µεγαλύτερο  µέρος  των
οποίων  µε  χαρακτήρα  εµφρακτικό  και  ενδιαφέρουν  το  αναπνευστικό  σύστηµα.  Μερικες  φορες  τα  φαινόµενα  ευαισθητοποίησης τείνουν να
εκδηλώνονται  παράλληλα  µε  ρινίτιδα  και  άσθµα στο υποκείµενο. Η προκύπτουσα βλάβη σε αναπνευστικό επίπεδο εξαρτάται από τη δόση του
προιόντος που εισπνέεται και συνεπώς από τη συγκέντρωση του προιόντος στο περιβάλλον εργασίας και από το χρόνο έκθεσης.
Η  επαφή  του  προιόντος  µε  το  δέρµα  προκαλεί  ευαισθητοποίηση  (δερµατίτιδα εξ επαφής). Η δερµατίτιδα προέρχεται µετά από φλεγµονή του
δέρµατος    που    ξεκινάει  στις  δερµατικες  περιοχες  που  ερχονται  σε  συνεχη  επαφή  µε  τον  παραγοντα  ευαισθητοποιησης.  Οι  δερµατικές
παθήσεις  µπορεί  να  περιλαµβάνουν  ερυθήµατα,  οιδήµατα,  βλατίδες, φλύκταινες, εξανθήµατα, φολίδες, ρωγµές και φιανόµενα εφίδρωσης που
ποικίλουν  ανάλογα  µε  τις  φάσεις  της  ασθένειας  και  των περιοχών που προσβλήθηκαν. Στην οξεία φάση υπερισχύουν το οίδηµα, το ερύθηµα
και η εφίδρωση, στις χρονιές φάσεις υπερισχύουν φολίδες, ξηρότητα, ρωγµές και παχυνση του δέρµατος.
Το  προιόν  περιέχει  ουσίες  πολυ  πτητικές  που  µπορούν να προκαλέσουν σηµαντική καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) µε
αποτελέσµατα όπως υπνηλία, ίλιγγοι, απώλεια αντανακλαστικών, νάρκωση.

ΙΣΟΦΟΡΟΝΟ∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΥ.
LD50 (Στοµατική). 4814 mg/kg Rattus sp.
LD50 (∆ερµατική). > 7000 mg/kg Rattus sp.
LC50 (Εισπνοή). 0,031 mg/l Rattus sp. (aereosol)

∆ΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
LD50 (Στοµατική). > 2000 mg/kg Rattus sp.
LD50 (∆ερµατική). > 9400 mg/kg Oryctolagus sp.
LC50 (Εισπνοή). 2,24 mg/l Rattus sp.

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ
LD50 (Στοµατική). 2737 mg/kg Rat
LD50 (∆ερµατική). 6480 mg/kg Rabbit
LC50 (Εισπνοή). 23,5 mg/l/8h Rat

ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες.

12.1. Τοξικότητα.

∆ΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
LC50 - Ψάρια. > 1000 mg/l/96h Danio rerio
NOEC Χρόνιο Φύκια / Υδρόβια φυτά. 1640 mg/l Desmodesmus subspicatus

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης.

∆ΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
∆ιαλυτότητα στο νερό. mg/l 0,1 - 100
ΟΧΙ Ταχέως Βιοδιασπάσιµο.

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ
∆ιαλυτότητα στο νερό. > 10000 mg/l
Ταχεία Βιοδιασπασιµότητα.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης.

∆ΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλης/νερού. 4,51

ΜΑΘΥΛΑΙΘΥΛΚΕΤΟΝΗ
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλης/νερού. 0,3

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ.
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Με βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα, το προϊόν δεν εµπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό µεγαλύτερο από 0,1%.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις.

Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη.

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων.

Επαναχρησιµοποιήστε   όταν  είναι  δυνατόν.  Υπόλοιπα  προϊόντος  πρέπει  να  θεωρούνται  επικίνδυνα  απόβλητα.  Το  επίπεδο  κινδύνου  των
αποβλήτων του προϊόντος θα εκτιµάται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριµένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς.
Η µεταφορά αποβλήτων µπορεί να εµπίπτει στους περιορισµούς ADR.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύµφωνα µε το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά.

Η  µεταφορά  πρέπει  να  διενεργηθεί  µε  εξουσιοδοτηµένα  οχήµατα  µεταφοράς  επικίνδυνων  φορτίων  σύµφωνα  µε τις οδηγίες της ισχύουσας
έκδοσης της συµφωνίας A.D.R. και τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν. 
Η  µεταφορά  πρέπει  να  διενεργηθεί  στις  αρχικές  συσκευασίες  και,  οπωσδήποτε,  σε  συσκευασίες που αποτελούνται από υλικά απρόσβλητα
από   το  περιεχόµενο  και  µη  ικανά  να  παράγουν  µε  αυτό  επικίνδυνες  αντιδράσεις.  Οι  αρµόδιοι  για  τη  φόρτωση  και  την  εκφόρτωση  του
επικίνδυνου  εµπορεύµατος  πρέπει  να  έχουν  µια  κατάλληλη  κατάρτιση  για τους κινδύνους που ενυπάρχουν στο υλικό και για τις ενδεχόµενες
διαδικασίες στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Οδική ή σιδηροδροµική µεταφορά:

Κατηγορία ADR/RID: 3 UN: 1139
Packing group: II
Ετικέτα: 3
Nr. Kemler: 33
Limited Quantity. 5 L
Κωδικός περιορισµού στη σήραγγα. (D/E)
Τεχνική ονοµασία: COATING SOLUTION

Θαλάσσια µεταφορά:

Κατηγορία ΙΜΟ: 3 UN: 1139
Packing group: II
Label: 3
EMS: F-E , S-E
Marine Pollutant. NO
Proper shipping name: COATING SOLUTION

Αέρια µεταφορά:

IATA: 3 UN: 1139
Packing group: II
Label: 3
Cargo:
Οδηγίες συσκευασίας: 364 Μέγιστη ποσότητα: 60 L
Pass.:
Οδηγίες συσκευασίας: 353 Μέγιστη ποσότητα: 5 L
Ειδικές οδηγίες: A3
Proper shipping name: COATING SOLUTION

ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία.

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

7bΚατηγορία Seveso.

Περιορισµοί σχετικοί µ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εµπεριέχονται σύµφων αµ ετο Συνηµµένο XVII του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006.
Προϊόν .

3 - 40Σηµείο.
Εµπεριεχόµενες ουσίες.

56Σηµείο. ∆ΙΦΑΙΝΥΛΜΕΘΑΝ-4,4'-∆ΙΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟ
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Αρ. Εγγρ.: 01-2119457014-47-XXXX

Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH).

Καµία.
Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνηµµένο XIV REACH).

Καµία.
Ουσίες που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης εξαγωγής ∆ιατ. (CE) 649/2012:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση του Ρότερνταµ:

Καµία.

Ουσίες που υπόκεινται στην Σύµβαση της Στοκχόλµης:

Καµία.

Υγιεινοµικοί έλεγχοι .

Οι  εργαζόµενοι  που  είναι  εκτεθειµένοι  σε αυτόν τον χηµικό παράγοντα, δεν πρέπει να βρίσκονται υπό υγειονοµική επιτήρηση µε τον όρο ότι τα
αποτελέσµατα  της  εκτίµησης  των  κινδύνων  αποδεικνύουν ότι υπάρχει µόνο µέτριος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων
και ότι λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται από την οδηγία 98/24/CE.

Προϊόν µη προοριζόµενο για χρήσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2004/42/CE.

Ταξινόµηση για θέµατα µόλυνσης των υδάτων στην Γερµανία (VwVwS 2005).

WGK 2: Επικίνδυνο για το νερό

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

∆εν αξιολογήθηκε µια αξιολόγηση χηµικής ασφαλείας για το µείγµα και τις ουσίες που εµπεριέχονται.

ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες.

Κείµενο υποδείξεων κινδύνου (Η) που αναφέρονται στους τοµείς 2-3 της κάρτας:

Flam. Liq. 2 Εύφλεκτο υγρό, kατηγορία 2
Carc. 2 Καρκινογένεση, kατηγορία 2
Acute Tox. 1 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 1
Acute Tox. 3 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 3
Acute Tox. 4 Οξέος κινδύνου, kατηγορία 4
STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειληµµένη έκθεση, kατηγορία 2
Eye Irrit. 2 Oφθαλµική ερεθισµός, kατηγορία 1
Skin Irrit. 2 Eρεθισµός του δέρµατος, kατηγορία 2
STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση, kατηγορία 3
Resp. Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, kατηγορία 1
Skin Sens. 1 Ευαισθητοποίηση του δέρµατος, kατηγορία 1
Aquatic Chronic 2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 2
H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κείµενο των φράσεων κινδύνου (R) που αναφέρονται στους τοµείς 2-3 της κάρτας:

R11 ΠΟΛΎ ΕΎΦΛΕΚΤΟ.
R20 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ.
R23 ΤΟΞΙΚΌ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ.
R36 ΕΡΕΘΊΖΕΙ ΤΑ ΜΆΤΙΑ.
R36/37/38 ΕΡΕΘΊΖΕΙ ΤΑ ΜΆΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΈΡΜΑ.
Carc. Cat. 3 Καρκινογένεση, kατηγορία 3.
R40 ΎΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΈΝΕΣΗΣ.
R42/43 ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉΜΕ ΤΟ ∆ΈΡΜΑ.
R48/20 ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ: ΚΊΝ∆ΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΉΣ ΒΛΆΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΤΕ-ΤΑΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΌΤΑΝ

ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ.
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R51/53 ΤΟΞΙΚΌ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Υ∆ΡΌΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΕΣ ∆ΥΣΜΕΝΕΊΣ
ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ Υ∆ΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ.

R66 ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΈΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΞΗΡΌΤΗΤΑ ∆ΈΡΜΑΤΟΣ Ή ΣΚΆΣΙΜΟ.
R67 H ΕΙΣΠΝΟΉΑΤΜΏΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΥΠΝΗΛΊΑ ΚΑΙ ΖΆΛΗ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
- ADR: Ευρωπαϊκός κανονισµός για την οδική µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων
- CAS NUMBER: Αριθµός του Chemical Abstract Service
- CE50: Συγκέντρωση που χορηγεί αποτέλεσµα στο 50% του υποκείµενου πληθυσµού στο test
- CE NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός σε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουσιών)
- CLP: Κανονισµός CE 1272/2008
- DNEL: Παραγόµενο επίπεδο χωρίς αποτέλεσµα
- EmS: ∆ελτίο Έκτακτης ανάγκης
- GHS: Γενικό εναρµονισµένο σύστηµα για την ταξινόµηση και ετικετοποίηση των χηµικών προϊόντων
- IATA DGR: Κανονισµός για την µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων της ∆ιεθνούς ένωσης εναέριας µεταφοράς
- IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης του 50% του υποκείµενου στο τεστ πληθυσµού
- IMDG: ∆ιεθνής θαλάσσιος κωδικός για την µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων
- IMO: International Maritime Organization[∆ιεθνής Θαλάσσια Οργάνωση]
- INDEX NUMBER: Αναγνωριστικός αριθµός του Συνηµµένου VI του CLP
- LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50%
- LD50: Θανατηφόρα δόση 50%
- OEL: Επίπεδο της έκθεσης κινητικότητας
- PBT: Συνεχής, βιοσυσσωρευτικός και τοξικός σύµφωνα µε το REACH
- PEC: Προβλεπόµενη περιβαλλοντική συγκέντρωση
- PEL:  Προβλεπόµενο επίπεδο έκθεσης
- PNEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
- REACH: Κανονισµός CE 1907/2006
- RID: Κανονισµός για την διεθνή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων στο τρένο
- TLV: Οριακή τιµή κατωφλίου
- ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ TLV: Συγκέντρωση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται οποιαδήποτε στιγµή κατά την εργασιακή έκθεση.
- TWA STEL: Όριο σύντοµης έκθεσης
- TWA: Μέση οριακή έκθεση
- VOC: Πτητική οργανική ένωση
- vPvB: Εξακολουθητικό και βιοσυσσωρευτικό σύµφωνα µε το REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ:
1. Οδηγία 1999/45/ΕΚ και µεταγενέστερες τροποποιήσεις
2. Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και µεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρµογές
3. Κανονίσµός (ΕE) 1907/2006 (REACH)
4. Κανονίσµός (ΕE) 1272/2008 (CLP)
5. Κανονίσµός (ΕE) 790/2009 (I Atp. CLP)
6. Κανονίσµός (ΕE) 453/2010
7. Κανονίσµός (ΕE) 286/2011 (II Atp. CLP)
8. Κανονίσµός (ΕE) 618/2011 (III Atp. CLP)
9. Κανονίσµός (ΕE) 487/2013 (IV Atp. CLP)
10. Κανονίσµός (ΕE) 944/2013 (V Atp. CLP)
11. Κανονίσµός (ΕE) 605/2014 (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Ιστοσελίδα Web Agenzia ECHA

Σηµείωση για το χρήστη:
οι  πληροφορίες  που  περιέχονται  στην  καρτέλα  αυτή  βασίζονται  στις  γνώσεις  που  µας  ήταν διαθέσιµες κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας
έκδοσης.  Ο  χρήστης  πρέπει  να  βεβαιωθεί  για  την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση µε τη συσγκεκριµένη χρήση του
προιόντος.
Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καµιάς ιδιότητας συγκεκριµένης του προιόντος.
Επειδή  η  χρήση  του  προιόντος  δεν  γίνεται  υπό  τον άµεσο έλεγχό µας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρµόζει µε προσωπική του ευθύνη τους
νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούµαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις.
Χορηγήστε κατάλληλη εκπαίδευση στο αρµόδιο προσωπικό χειρισµού χηµικών προϊόντων.
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Μετατροπές σε σχέση µε την προηγούµενη αναθεώρηση:
Επιφέρθηκαν µετατροπές στις ακόλουθες ενότητες:
01 / 02 / 03 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.
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