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Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Συμμορφώνεται με το Παράρτημα II του κανονισμού REACH - Κανονισμός 2015/830

 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος
Κωδικός:
Ονομασία
Χημική ονομασία και συνώνυμα

UNDERBODY COATING 
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (δεδομένου ότι πρόκειται για μείγμα) 

Ο κωδικός έχει γνωστοποιηθεί στο ISS

Κωδικός εταιρείας:
Κωδικός σκευάσματος:

UFI (Black): GH4P-KW5Y-69AP-PXEC; UFI (White): GH4P-KW5Y-69AP-PXEC; UFI (Grey): RCKN-CW4J-X9AQ-DNVF

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Περιγραφή / Χρήση ΠΡΟΣΤΑΣTEYTIKO ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤA

Αναγνωρισμένες χρήσεις Βιομηχανική Επαγγελματική Κατανάλωση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  -  -

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  -  -

1.3. Πληροφορίες σχετικά με τον προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Επωνυμία
Διεύθυνση
Τοποθεσία και Χώρα

e-mail αρμόδιου προσώπου,

υπεύθυνος για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Υπεύθυνος για τη διάθεση [του προϊόντος] στην 

αγορά:

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης
Για επείγουσες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το 122 ή καλέστε το τοπικό σας γιατρό / κέντρο δηλητηριάσεων

 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Ταυτοποίηση κινδύνων 

2.1. Ταξινόμηση ουσιών ή μείγματος 

Το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) (και μετέπειτα τροποποιήσεις και προσαρμογές). 
Επομένως, το προϊόν χρήζει δελτίου δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/830. 
Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία ή / και το περιβάλλον δίνονται στις ενότητες 11 και 12 αυτού του δελτίου. 

Ταξινόμηση και ενδείξεις κινδύνου: 
 Εύφλεκτο υγρό, κατηγορία 3 H226 Εύφλεκτα υγρά και ατμοί. 
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα λόγω 
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έκθεση, κατηγορία 2 παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης.
Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία 2 H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.
Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνια τοξικότητα, 

κατηγορία 3
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία της ετικέτας 

Επισήμανση κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και επακόλουθες τροποποιήσεις και προσαρμογές. 

Εικονογράμματα 
κινδύνου:

Προειδοποιήσεις: Προσοχή

Ενδείξεις κινδύνου: 

H226 Εύφλεκτα υγρά και ατμοί.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα λόγω παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης.
H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208 Περιέχει: Λιπαρά οξέα, C18, ακόρεστα, διμερή, προϊόντα αντίδρασης με Ν, Ν-διμεθυλ-1,3-προπανοδιαμίνη και 1,3-

προπανοδιαμίνη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Συμβουλές πρόληψης: 

P210 Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ελεύθερες φλόγες  ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε.

 P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / ομίχλη / ατμούς / αεροζόλ. 
 P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια / ρούχα και προστατεύστε τα μάτια / το πρόσωπο. 
 P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιές: χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για κατάσβεση. 
 P337+P313 Εάν ο ερεθισμός στα μάτια παραμένει, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 
 P264 Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση. 

 Περιέχει: ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ 
ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/EU): 

Ειδικά φινιρίσματα - Όλοι οι τύποι. 

ΠΟΕ εκφρασμένη σε g/λίτρο έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 420,00

Μέγιστο όριο: 840,00

2.3. Λοιποί κίνδυνοι 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό ≥ 0,1%. 
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 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Σύνθεση / Πληροφορίες συστατικών 

3.2. Μίξεις 

Περιέχει: 

Ταυτοποίηση x = Conc. % Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP)

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΞΥΛΕΝΙΩΝ
CAS   - 10 ≤ x <  20 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, 

STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, 
Aquatic Chronic 3 H412, Σημείωση ταξινόμησης με βάση το συνημμένο VI -
του Κανονισμού CLP: C

EU   905-588-0

ΔΕΙΚΤΗΣ   -

Αρ. καν.   01-2119488216-32-XXXX

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, ν-
αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικές, 
<2% αρωματικά 
CAS   64742-48-9 5 ≤ x <  9 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066, Σημείωση 

ταξινόμησης με βάση το συνημμένο VI -του Κανονισμού CLP: C
EU   919-857-5

ΔΕΙΚΤΗΣ   649-327-00-6

Αρ. καν.   01-2119463258-33-XXXX

Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-
αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά
CAS   - 1 ≤ x <  2,5 Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 

H411,  Σημείωση ταξινόμησης με βάση το συνημμένο VI -του Κανονισμού 
CLP: C

EU   920-750-0

ΔΕΙΚΤΗΣ   601-009-00-8

Αρ. καν.   01-2119473851-33

Λιπαρά οξέα, C18, ακόρεστα, 
διμερή, προϊόντα αντίδρασης με Ν, 
Ν-διμεθυλ-1,3-προπανοδιαμίνη και 
1,3-προπανοδιαμίνη.
CAS   162627-17-0 0 ≤ x <  0,1 Skin Sens. 1A H317

EU   605-296-0

ΔΕΙΚΤΗΣ   -

Αρ. καν.   01-2119970640-38-0000

Το πλήρες κείμενο των ενδείξεων κινδύνου (H) παρέχεται στην ενότητα 16 του [παρόντος] δελτίου. 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Πρώτες βοήθειες 

4.1. Περιγραφή πρώτων βοηθειών. 

ΜΑΤΙΑ: Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Πλυθείτε άμεσα με [άφθονο] νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επισκεφτείτε έναν 
γιατρό σε περίπτωση που η ενόχληση παραμένει. 
ΔΕΡΜΑ Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Πλύνετε τα βρώμικα 
ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε εκ νέου. 
ΕΙΣΠΝΟΗ: Το θύμα θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε ανοιχτό χώρο. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, καλέστε άμεσα έναν γιατρό. 
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Συμβουλευτείτε άμεσα έναν γιατρό. Προκαλέστε εμετό κατόπιν ιατρικής συμβουλής. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν το άτομο είναι 
αναίσθητο και εάν προηγουμένως δεν έχει λάβει σχετική εντολή από έναν γιατρό. 
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4.2. Τα σημαντικότερα συμπτώματα-επιδράσεις, οξεία ή και μακροπρόσθεσμα 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα και τις επιδράσεις που οφείλονται στο εν λόγω προϊόν. 

4.3. Ένδειξη πιθανής ανάγκης για ιατρική υποστήριξη ή ειδικές θεραπείες 

Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Μέτρα πυρόσβεσης 

5.1. Μέσα πυρόσβεσης 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Τα μέσα πυρόσβεσης είναι τα εξής: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, χημική σκόνη. Σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος -ή σε περίπτωση που αυτό χυθεί 
και δεν πάρει φωτιά- μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψεκασμός νερού για τη διασπορά των εύφλεκτων ατμών και την προστασία των ατόμων που εμπλέκονται 
στις διαδικασίες διακοπής της διαρροής. 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
Μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού. Το νερό δεν είναι αποτελεσματικό για την κατάσβεση της φωτιάς, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη 
κλειστών δοχείων που εκτίθενται σε φλόγες, για την αποτροπή εκρήξεων. 

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

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Μπορεί να αναπτυχθεί υπερπίεση σε δοχεία που εκτίθενται σε φωτιά -Προσοχή κίνδυνος έκρηξης. Αποφύγετε την εισπνοή προϊόντων καύσεως. 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ψύξτε τα δοχεία χρησιμοποιώντας πίδακες νερού για την αποφυγή αποσύνθεσης του προϊόντος και ανάπτυξης ουσιών δυνητικά επικίνδυνων για την υγεία. 
Να φοράτε πάντα πλήρη εξοπλισμό πυροπροστασίας. Συλλέξτε το νερό που χρησιμοποιείται κατά την πυρόσβεση. Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε 
αποχετεύσεις. Απορρίψτε το [μολυσμένο] νερό που χρησιμοποιήθηκε κατά την πυρόσβεση και τα υπολείμματα καύσεως σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κανονική ενδυμασία για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, όπως αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα -ανοιχτού κυκλώματος (EN 137), στολή 
επιβράδυνσης φλόγας (EN469), γάντια επιβράδυνσης φλόγας (EN 659) και μπότες πυρόσβεσης (HO A29 ή A30). 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Μέτρα σε περίπτωση τυχαίας απελευθέρωσης 

6.1. Ατομική προφύλαξη, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Σταματήστε τη διαρροή εφόσον δεν είναι επικίνδυνο 
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ατομικής προστασίας που αναφέρεται στην ενότητα 8 του δελτίου 
δεδομένων ασφαλείας) για την αποφυγή μόλυνσης του δέρματος, των ματιών και της ατομικής ενδυμασίας. Αυτές οι ενδείξεις ισχύουν τόσο για τους 
εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία όσο και για τις επεμβάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Κρατήστε τα άτομα που δεν διαθέτουν κατάλληλη εξάρτηση μακριά. Χρησιμοποιείτε αντιεκρηκτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης 
(τσιγάρα, φλόγες, σπινθήρες, κ.λπ.) ή θερμότητα από την περιοχή όπου καταγράφηκε η διαρροή. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Αποτρέψτε τη διείσδυση του προϊόντος σε υπονόμους, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά περιορισμού της διάχυσης και καθαρισμού [του προϊόντος] 
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Απορροφήστε το προϊόν που διέρρευσε σε ένα κατάλληλο δοχείο. Αξιολογήστε τη συμβατότητα του δοχείου προς χρήση με το προϊόν, ελέγχοντας την 
ενότητα 10. Απορροφήστε το υπόλοιπο με ένα αδρανές απορροφητικό υλικό. 
Παρέχετε επαρκή αερισμό του χώρου που επηρεάζεται από τη διαρροή. Η απόρριψη μολυσμένου υλικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
σημείου 13. 

6.4. Αναφορά σε άλλες ενότητες 

Τυχόν πληροφορίες σχετικά με την ατομική προστασία και απόρριψη παρέχονται στις ενότητες 8 και 13. 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1. Προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισμό 

Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε σπίρτα ή αναπτήρες. Χωρίς επαρκή εξαερισμό, οι ατμοί 
μπορεί να συσσωρευτούν στο έδαφος και να πάρουν φωτιά -ακόμη και από απόσταση, σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν. Κίνδυνος πυρκαγιάς. 
Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Συνδέστε σε γείωση -βλέπε περίπτωση μεγάλων συσκευασιών, κατά τη μεταφορά. Χρησιμοποιείτε 
αντιστατικά παπούτσια. Η έντονη ανάδευση και η έντονη ροή του υγρού εντός των σωληνώσεων και των συσκευών μπορούν να προκαλέσουν σχηματισμό 
ή συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων. Για την αποφυγή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης, μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα κατά 
τη μεταφορά. Ανοίξτε τα δοχεία προσεκτικά, καθώς ενδέχεται να βρίσκονται υπό πίεση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Αποφύγετε τη 
διασπορά του προϊόντος στο περιβάλλον. 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ασυμβατότητας 

Φυλάσσετε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Αποθηκεύστε σε δροσερό, 
καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από πηγές θερμότητας, ελεύθερες φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Διατηρείτε τα δοχεία μακριά από μη 
συμβατά υλικά -ανατρέχοντας στην ενότητα 10. 

7.3. Ειδικές τελικές χρήσεις 

Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Έλεγχος έκθεσης / ατομική προστασία 

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Αναφορές σε νομικές διατάξεις: 

BGR България МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г (4 Септември 2018г)

CZE Česká Republika Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

DEU Deutschland TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte
ESP España LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST)
EST Eesti Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning 

töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 17.10.2019, 1 - jõust. 17.01.2020]
FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 - 21 Αυγούστου 2018
HUN Magyarország

A pénzügyminiszter 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM– 
SZCSM együ, TTes rendelet 
módosításáról.
ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
LTU Lietuva LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 „CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ PROFESINIO POVEIKIO RIBINIAI 

DYDŽIAI. MATAVIMO IR POVEIKIO VERTINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI. Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12, 
paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-09988

LVA Latvija Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā 2018
PRT Portugal Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 

trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - 
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Diário da República, 1.ª série - N.º 111 - 11 de junho de 2018
POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r
ROU România HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea 

cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de prezența agenților chimici

SVN Slovenija Uradni list Republike Slovenije 20.12.2019 - Uradnem listu RS št. 78/19 -PRAVILNIK o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition, published 2018)
EU OEL EU Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva 

(UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 
98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.

TLV-ACGIH ACGIH 2020

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ
Οριακή τιμή
Τύπος Κατάσταση TWA/8h STEL/15min Σημειώσεις / 

Παρατηρήσεις

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

TLV CZE  200   46  400   92 ΔΕΡΜΑ

AGW DEU  440  100  880  200 ΔΕΡΜΑ

MAK DEU  440  100  880  200 ΔΕΡΜΑ

VLA ESP  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

TLV EST  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

VLEP FRA  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

TLV GRC  435  100  650  150

VLEP ITA  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

RD LTU  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

RV LVA  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

VLE PRT  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

NDS/NDSCh POL  100  200 ΔΕΡΜΑ

TLV ROU  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

MV SVN  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

WEL GBR  220   50  441  100 ΔΕΡΜΑ

OEL EU  221   50  442  100 ΔΕΡΜΑ

TLV-ACGIH  434  100  651  150

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικές, <2% αρωματικά 
Οριακή τιμή
Τύπος Κατάσταση TWA/8h STEL/15min Σημειώσεις / 

Παρατηρήσεις

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH 1200  197

Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά
Οριακή τιμή
Τύπος Κατάσταση TWA/8h STEL/15min Σημειώσεις / 

Παρατηρήσεις

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV BGR 1450 1800

MAK DEU  500 1000

VLA ESP 1420  300
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VLEP FRA 1450  300

TLV GRC 2350  500 2350  500

AK HUN 2350 9400

NDS/NDSCh POL 1000 1800

TLV ROU 1500  322 2000  283

TLV-ACGIH 1401  300

Υγεία - Παράγωγο επίπεδο χωρίς δράση - DNEL / DMEL
Επιδράσεις 
στους 
καταναλωτές

Επιδράσεις 
σε 
εργαζομένους

Τρόπος έκθεσης Τοπικές οξείες Συστηματικές 
οξείες

Τοπικές  
χρόνιες

Συστηματικές 
χρόνιες

Τοπικές 
οξείες

Συστηματικές 
οξείες

Τοπικές  
χρόνιες

Συστηματικές 
χρόνιες

Από το στόμα VND 699 mg/kg/d

Εισπνοή VND 2035 mg/m3

Από το δέρμα VND 699 mg/kg/d VND 773 mg/kg/d

Λεζάντα: 

(C) = CEILING ; INALAB = = Εισπνεύσιμο κλάσμα; RESPIR = Αναπνευστικό κλάσμα; TORAC = Θωρακικό κλάσμα. 

VND = ο κίνδυνος έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο DNEL/PNEC. NEA = δεν αναμένεται έκθεση. NPI = δεν εντοπίστηκε κίνδυνος. 

 8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων [τεχνικής φύσεως] πρέπει να έχει προτεραιότητα -έναντι του εξοπλισμού ατομικής προστασίας- 
διασφαλίστε έναν καλό εξαερισμό, εντός του χώρου εργασίας μέσω μιας αποτελεσματικής [τοπικής] εγκατάστασης εξαερισμού. 
Για την επιλογή εξοπλισμού ατομικής προστασίας, εάν χρειαστεί, ζητήστε συμβουλές από τους προμηθευτές των χημικών σας. 
Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να φέρει ειδική σήμανση CE που να πιστοποιεί τη συμμόρφωσή του με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Παρέχετε τη δυνατότητα ντους έκτακτης ανάγκης -με νιπτήρα προσώπου και ματιών. 

Τα επίπεδα έκθεσης πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν πιο χαμηλά για την αποφυγή σημαντικής συσσώρευσης στον οργανισμό. Διαχειριστείτε τον 
εξοπλισμό ατομικής προστασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία (π.χ. με μείωση των χρόνων αντικατάστασης) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 
Προστατέψτε τα χέρια χρησιμοποιώντας γάντια εργασίας κατηγορίας III (πρότ. αναφοράς EN 374). 
Για την [τελική] επιλογή του υλικού κατασκευής των γαντιών [εργασίας], πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω: συμβατότητα, αντοχή, χρόνο αποσύνθεσης 
και διαπερατότητας. 
Σε περίπτωση παρασκευών, η αντοχή των γαντιών εργασίας σε χημικούς παράγοντες πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση -σσ. μη προβλέψιμη. Ο 
χρόνος φθοράς των γαντιών εξαρτάται από τη διάρκεια και τη μέθοδο χρήσεώς τους. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Χρησιμοποιείτε ρουχισμό εργασίας κατηγορίας II με μακριά μανίκια- και υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (βλέπε Κανονισμό 2016/425 και 
πρότυπο EN ISO 20344). Πλυθείτε με σαπούνι και νερό, αφού προηγουμένως αφαιρέσετε τον ρουχισμό προστασίας. 

Αξιολογήστε την αναγκαιότητα παροχής αντιστατικής ενδυμασίας σε περίπτωση που το περιβάλλον εργασίας περιέχει εκρηκτικούς παράγοντες. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ 
Συνιστάται να φοράτε αεροστεγή προστατευτικά γυαλιά (σύμφωνα με το πρότυπο EN 166). 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
Σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών (π.χ. TLV-TWA) της ουσίας -ή μιας ή περισσοτέρων εκ των ουσιών που περιέχονται στο 
προϊόν- συνιστάται η χρήση μάσκας με φίλτρο τύπου Α - η κατηγορία της οποίας (1, 2 ή 3) θα πρέπει να επιλέγεται βάσει της ανώτατης αποδεκτής 
συγκεντρώσεως χρήσης. (αναφ. πρότυπο EN 14387). Εάν υπάρχουν αέρια ή ατμοί διαφορετικής φύσεως ή / και αέρια ή ατμοί με σωματίδια (αερολύματα, 
αναθυμιάσεις, νέφη κ.λπ.), πρέπει να παρέχεται συνδυασμός φίλτρων. 
Η χρήση μέσων αναπνευστικής προστασίας είναι απαραίτητη σε περίπτωση που τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν επαρκούν για τον περιορισμό της 
έκθεσης του εργαζομένου εντός των επιτρεπόμενων τιμών που λαμβάνονται υπόψη. Ωστόσο, η προστασία που προσφέρουν οι μάσκες είναι σε κάθε 
περίπτωση περιορισμένη. 
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Σε περίπτωση που η εν λόγω ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριό της είναι υψηλότερο από το TLV-TWA -και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης- φοράτε 
αναπνευστική συσκευή ανοιχτού κυκλώματος (αναφ. προτύπου EN 137) ή αναπνευστήρα με βύσμα εξωτερικού αέρα (αναφ. προτύπου EN 138). Για τη 
σωστή επιλογή συσκευής αναπνευστικής προστασίας, ανατρέξτε στο πρότυπο EN 529. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Οι εκπομπές που προέρχονται από τις διαδικασίες παρασκευών -συμπεριλαμβανομένων εκείνων του συστήματος εξαερισμού- πρέπει να ελέγχονται ως 
προς τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. 

Τα υπολείμματα των προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται στα υγρά απόβλητα ή στις ροές υδάτων χωρίς έλεγχο. 

Προστασία των χεριών:  
Προστατευτικά γάντια έναντι χημικών (EN 374).  
Υλικά κατάλληλα για σύντομες επαφές ή πιτσιλιές (συνιστάται: ελάχιστος δείκτης προστασίας 2, που αντιστοιχεί σε >30 λεπτά χρόνου διαπερατότητας 
σύμφωνα με τον κανονισμό EN 374):  

-Πολυχλωροπρένιο (CR;> = 1 mm πάχος) ή φυσικό λατέξ (NR;> = 1 mm πάχος).
Υλικά κατάλληλα για παρατεταμένη άμεση επαφή (συνιστάται: ελάχιστος δείκτης προστασίας 6, που αντιστοιχεί σε >480 λεπτά χρόνου διαπερατότητας 
σύμφωνα με το κανονισμό EN 374):  
-Πολυχλωροπρένιο (CR;> = 1 mm πάχος) ή φυσικό λατέξ (NR;> = 1 mm πάχος) ή νιτριλικό καουτσούκ (NBR;> = 1 mm πάχος). 
Οι ενδείξεις βασίζονται σε βιβλιογραφικά δεδομένα και πληροφορίες από κατασκευαστές γαντιών ή προέρχονται κατ 'αναλογία από παρόμοιες ουσίες.  
Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι - λόγω πολλαπλών παραγόντων επηρεασμού (π.χ. θερμοκρασία) - ο χρήσιμος χρόνος ζωής ενός γαντιού [προστασίας] στην 
πράξη, μπορεί να είναι πολύ μικρότερος από τον χρόνο διαπερατότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό EN 374. Σε περίπτωση ένδειξης 
φθοράς, τα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται.  

 ΕΝΟΤΗΤΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1. Πληροφορίες ως προς τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση υγρό

Χρώμα γκρι, μαύρο, λευκό

Οσμή αρωματικό

Όριο οσμής Μη διαθέσιμο

pH 6,5 - 6,9

Σημείο τήξεως ή πήξεως Μη διαθέσιμο

Αρχικό σημείο βρασμού > 70 °C

Εύρος βρασμού Μη διαθέσιμο

Σημείο ανάφλεξης 27 °C

Βαθμός εξάτμισης Μη διαθέσιμο

Αναφλεξιμότητα στερεών και αερίων Μη διαθέσιμο

Χαμηλότερο όριο αναφλεξιμότητας Μη διαθέσιμο

Ανώτερο όριο αναφλεξιμότητας Μη διαθέσιμο

Χαμηλότερο όριο εκρηκτικότητας Μη διαθέσιμο

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας Μη διαθέσιμο

Τάση ατμού Μη διαθέσιμο

Πυκνότητα ατμών Μη διαθέσιμο

Σχετική πυκνότητα 1,43

Διαλυτότητα διαλυτό σε αρωματικούς και 
αλειφατικούς διαλύτες

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: Μη διαθέσιμο

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Μη διαθέσιμο

Θερμοκρασία αποσύνθεσης Μη διαθέσιμο

Ιξώδες
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 30.000 – 
 50.000 cPs στους 23°C 

Εκρηκτικές ιδιότητες Μη διαθέσιμο

Οξειδωτικές ιδιότητες Μη διαθέσιμο

9.2. Λοιπές πληροφορίες

ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/EU): 29,00 %    -    420,00 
g/λίτρο

 ΕΝΟΤΗΤΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

10.1. Αντιδραστικότητα 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ 

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. Αντιδρά έντονα με: ισχυρά οξειδωτικά, ισχυρά οξέα, νιτρικό οξύ, υπερχλωρικά. Μπορεί να 
σχηματίσει εκρηκτικές μίξεις σε συνδυασμό με: αέρα. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

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

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Λόγω θερμικής αποσύνθεσης ή σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενδέχεται να απελευθερωθούν αέρια και ατμοί π δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία. 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

Ελλείψει πειραματικών τοξικολογικών δεδομένων για το ίδιο το προϊόν, η εκτίμηση των πιθανών κινδύνων του προϊόντος για την υγεία πραγματοποιήθηκε 
με βάση τις ιδιότητες των ουσιών που περιέχει και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία αναφοράς ως προς την ταξινόμηση. 
Επομένως, λάβετε υπόψη τη συγκέντρωση των μεμονωμένων επικίνδυνων ουσιών [του προϊόντος] που αναφέρονται στην ενότητα 3, για την αξιολόγηση 
των τοξικολογικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την έκθεση στο προϊόν. 

11.1. Πληροφορίες σχετικά με τις τοξικολογικές επιδράσεις 

Μεταβολισμός, κινητική, μηχανισμός δράσης και άλλες πληροφορίες
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Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες

Πληροφορίες ως προς τις πιθανές οδούς έκθεσης

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: εισπνοή. Επαφή με το δέρμα. 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: κατάποση μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Εισπνοή αέρα περιβάλλοντος. 

Καθυστερημένες και άμεσες επιδράσεις. Χρόνιες επιδράσεις από βραχυπρόθεσμη ή μακροχρόνια έκθεση.

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ 

Τοξική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλοπάθεια) ερεθιστική δράση σε δέρμα, επιπεφυκότα, κερατοειδή και αναπνευστικό σύστημα. 

Διαδραστικές επιδράσεις

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ 

Η πρόσληψη αλκοόλ επηρεάζει τον μεταβολισμό της ουσίας, αναστέλλοντάς τον. Η κατανάλωση αιθανόλης (0,8 g / kg) πριν από μια έκθεση 4 ωρών σε 
ατμούς ξυλενίου (145 και 280 ppm) προκαλεί μείωση κατά 50% στην απέκκριση του μεταλιπουρικού οξέος, ενώ η συγκέντρωση ξυλενίων στο αίμα αυξάνεται 
περίπου κατά 1,5-2 φορές. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια αύξηση των δευτερογενών παρενεργειών της αιθανόλης. Ο μεταβολισμός των ξυλενίων 
ενισχύεται από επαγωγείς ενζύμων τύπου φαινοβαρβιτάλης και 3-μεθυλο-κολανθρενίου. Η ασπιρίνη και τα ξυλένια αναστέλλουν αμοιβαία τη σύζευξή τους 
με τη γλυκίνη, γεγονός το οποίο προκαλεί μείωση της απέκκρισης του μεταλιππουρικού οξέος στα ούρα. Άλλα βιομηχανικά προϊόντα μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν τον μεταβολισμό των ξυλενίων. 

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΕ (Εισπνοή) του μείγματος:
> 20 mg/l 
ΑΤΕ (από το στόμα) του μείγματος:
Δεν έχει ταξινομηθεί (κανένα σχετικό συστατικό) 
ΑΤΕ (από το δέρμα) του μείγματος:
> 2000 mg/kg 

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικές, <2% αρωματικά 

LD50 (μέσω κατάποσης) > 5000 mg/kg σε αρουραίους 

LD50 (μέσω δέρματος) > 2000 mg/kg σε αρουραίους 

LC50 (μέσω εισπνοής) > 9300 mg/l/4h σε αρουραίους 

Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά 

LD50 (μέσω κατάποσης) > 5840 mg/kg σε αρουραίους 

LD50 (μέσω δέρματος) > 2920 mg/kg σε αρουραίους 

LC50 (Εισπνοή) > 23300 mg/m3/4h Αρουραίος 
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ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ 

LD50 (μέσω κατάποσης) > 3523 mg/kg σε αρουραίους 

LD50 (μέσω δέρματος) > 2000 mg/kg σε κουνέλια 

LC50 (μέσω εισπνοής) > 27,6 mg/l/4h σε αρουραίους 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ / ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΩΝ

Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: Λιπαρά οξέα, C18, ακόρεστα, διμερή, προϊόντα αντίδρασης με Ν, Ν-διμεθυλ-1,3-προπανοδιαμίνη 
και 1,3-προπανοδιαμίνη.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης γι’ αυτήν την κατηγορία κινδύνου

ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ

Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης γι’ αυτήν την κατηγορία κινδύνου

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ 

Ταξινομήθηκε στην ομάδα 3 (δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καρκινογόνος ουσία για τον άνθρωπο) από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο 
(IARC). 
Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) ισχυρίζεται ότι "τα δεδομένα βρέθηκαν ανεπαρκή για την αξιολόγηση του καρκινογόνου 
δυναμικού". 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης γι’ αυτήν την κατηγορία κινδύνου

ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΣΤΟΧΟΥΣ (STOT) - ΕΦΑΠΑΞ ΕΚΘΕΣΗ

Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης γι’ αυτήν την κατηγορία κινδύνου

ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΣΤΟΧΟΥΣ (STOT) - ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ

Δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης γι’ αυτήν την κατηγορία κινδύνου Ιξώδες: 30.000 – 
 50.000 cPs στους 23°C 
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 ΕΝΟΤΗΤΑ 12. Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον 

Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον και επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 
12.1. Τοξικότητα 

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, ν-αλκάνια, 
ισοαλκάνια, κυκλικές, <2% αρωματικά 
LC50 - Ψάρια > 1000 mg /l/ 96 ώρες oncorhynchus mykiss

EC50 - Καρκινοειδή > 1000 mg/l/48h Daphnia Magna

EC50 - Φύκη / Υδρόβια φυτά > 1000 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, 
ισοαλκάνια, κυκλικά
LC50 - Ψάρια 3 mg/l/96h Ψάρια - oncorhynchus mykiss

EC50 - Καρκινοειδή 4,6 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Φύκη / Υδρόβια φυτά 10 mg /l/72h pseudokirchneriella subcapitata

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ
LC50 - Ψάρια 2,6 mg/l/96h oncorhynchus mykiss

EC50 - Φύκη / Υδρόβια φυτά 2,2 mg/l/72h Chlorella vulgaris

NOEC Χρόνια Ψάρια > 1,3 mg/l 56 d

NOEC Χρόνια Καρκινοειδή 0,74 mg/l 7 d

12.2. Ανθεκτικότητα και αποδόμηση 

Οι παραφινικοί υδρογονάνθρακες που περιέχονται μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδομούνται σε νερό και αέρα. Κυρίως στον αέρα. Το μικρό μέρος που 
διανέμεται στο νερό και που δεν είναι βιοδιασπώμενο τείνει να συσσωρεύεται στα ψάρια. 

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, ν-αλκάνια, 
ισοαλκάνια, κυκλικές, <2% αρωματικά 

   Αποσυντίθεται ενδογενώς 

   Αποσυντίθεται τάχιστα 

Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, 
ισοαλκάνια, κυκλικά
Διαλυτότητα στο νερό 0,1 - 100 mg/l

   Αποσυντίθεται τάχιστα 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ
Διαλυτότητα στο νερό 60 mg/l

   Αποσυντίθεται γρήγορα 
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, 
ισοαλκάνια, κυκλικά
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Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: 5,15 

BCF 198,7 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό 3,16 

BCF 29 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, 
ισοαλκάνια, κυκλικά
Συντελεστής κατανομής: έδαφος/νερό 2,64 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ
Συντελεστής κατανομής: έδαφος/νερό 2,73 mg/l

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό ≥ 0,1%. 

12.6. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις 

Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Παρατηρήσεις σχετικά με την απόρριψη 

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων 

Επαναχρησιμοποιήστε εάν είναι δυνατόν. Τα υπολείμματα των προϊόντων θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως ειδικά/επικίνδυνα απόβλητα. Η 
επικινδυνότητα των απορριμμάτων που περιέχουν εν μέρει αυτό το προϊόν πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 
Η απόρριψη πρέπει να ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και ενδεχομένως τοπικούς 
κανονισμούς. 
Η μεταφορά αποβλήτων ίσως να υπόκειται σε ADR. 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
Οι μολυσμένες συσκευασίες θα πρέπει να αποστέλλονται για ανάκτηση ή διάθεση βάσει των εθνικών κανονισμών διαχείρισης απορριμμάτων. 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 14. Πληροφορίες μεταφοράς 

14.1. Αριθμός ONU 

ADR / RID, IMDG, 
IATA:

1263

14.2. ΟΟνομασία αποστολής ΟΝΘ 

ADR / RID: ΧΡΩΜΑΤΑ Ή ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
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14.3. Κατηγορίες κινδύνου που συνδέονται με τη μεταφορά 

ADR / RID: Κατηγορία: 3 Ετικέτα 3

IMDG: Κατηγορία: 3 Ετικέτα 3

IATA: Κατηγορία: 3 Ετικέτα 3

14.4. Ομάδα συσκευασίας 

ADR / RID, IMDG, 
IATA:

III

14.5. Κίνδυνοι για το περιβάλλον 

ADR / RID: Επικίνδυνα για το 
περιβάλλον

IMDG: Marine Pollutant

IATA: NO

Για αεροπορική μεταφορά, το σήμα περιβαλλοντικού κινδύνου είναι υποχρεωτικό μόνο για τα UN υπ’ αριθ. 3077 και 3082. 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες 

ADR / RID: HIN - Kemler: 30 Περιορισμένε
ς ποσότητες: 
5 L

Κωδικός 
περιορισμού 
εντός 
σήραγγας: 
(D/E)

Ειδική διάταξη: 640E

IMDG: EMS: F-E, S-E Περιορισμένε
ς ποσότητες: 
5 L

IATA: Φορτίο: Μέγιστη 
ποσότητα: 
220 L

Οδηγίες 
συσκευασίας: 
366

Πέρ.: Μέγιστη 
ποσότητα: 60 
L

Οδηγίες 
συσκευασίας: 
355

Ειδικές οδηγίες: A3, A72, 
A192

14.7. Μεταφορά χύμα βασει του παραρτήματος II της MARPOL και του κώδικα IBC 

Δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 15. Κανονιστικές πληροφορίες 

15.1. Υγεία, ασφάλεια και περιβαλλοντική νομοθεσία- και κανονισμοί ειδικά για την ουσία ή το μείγμα
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Κατηγορία Seveso - Οδηγία 2012/18/ΕΚ: P5c 

Περιορισμοί σχετικά με το προϊόν ή τις ουσίες που περιέχονται -βλ. Παράρτημα XVII Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 

Προϊόν 
Σημείο 3 - 40

Ουσίες που περιέχει 

Σημείο 52 Φθαλικός δι-
ισονοονυλεστέρας 
Αρ. Καν.: 01-
2119430798-28

Ουσίες στη Candidate List (άρθρο 59 REACH) 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν περιέχει ουσίες SVHC σε ποσοστό ≥ 0,1%. 

Ουσίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση (Παράρτημα XIV REACH) 

Κανένας, -ία -α 

Ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης εξαγωγής Αρ. (ΕΚ) 649/2012: 

Κανένας, -ία -α 

Ουσίες που υπόκεινται στη Σύμβαση του Ρότερνταμ: 

Κανένας, -ία -α 

Ουσίες που υπόκεινται στη Σύμβαση της Στοκχόλμης: 

Κανένας, -ία -α 

Υγειονομικοί έλεγχοι 

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται στην εν λόγω -επικίνδυνη για την υγεία- χημική ουσία πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική παρακολούθηση -σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 41 του ΝΔ. 81 της 9ης Απριλίου 2008, εκτός εάν ο κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία του εργαζομένου έχει αξιολογηθεί ως μη 
αξιόλογος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 224 παράγραφος 2. 

ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/EU): 

Ειδικά φινιρίσματα - Όλοι οι τύποι. 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Διεξήχθη αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ακόλουθες ουσίες: 

ΜΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΕΝΙΩΝ 

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικές, <2% αρωματικά 
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Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 16. Λοιπές πληροφορίες 

Κείμενο με τις ενδείξεις κινδύνου (H) -βλέπε ενότητες 2-3 του δελτίου: 

Flam. Liq. 2 Εύφλεκτο υγρό, κατηγορία 2

Flam. Liq. 3 Εύφλεκτο υγρό, κατηγορία 3

Acute Tox. 4 Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4

Asp. Tox. 1 Κίνδυνος σε περίπτωση εισπνοής, κατηγορία 1

STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση, κατηγορία 2

Eye Irrit. 2 Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία 2

Skin Irrit. 2 Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μεμονωμένη έκθεση, κατηγορία 3

Skin Sens. 1A Ευαισθητοποίηση δέρματος, κατηγορία 1Α

Aquatic Chronic 2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνια τοξικότητα, κατηγορία 2

Aquatic Chronic 3 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνια τοξικότητα, κατηγορία 3

H225 Εξαιρετικά εύφλεκτα υγρά και ατμοί.

H226 Εύφλεκτα υγρά και ατμοί.

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H304 Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στους 
αεραγωγούς.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα όργανα λόγω παρατεταμένης ή 
επαναλαμβανόμενης έκθεσης.

H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των αναπνευστικών οδών.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066 Η επαναλαμβανόμενη  έκθεση EUH066 μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 
σπασίματα.

ΛΕΖΑΝΤΑ: 
- ADR: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
- ΑΡΙΘΜΟΣ CAS: Αριθμός υπηρεσίας Chemical Abstract  
- EC50: Συγκέντρωση που επηρεάζει το 50% του πληθυσμού που υπεβλήθη σε τεστ 
- ΑΡΙΘΜΟΣ CE: Αριθμός ταυτοποίησης ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο υπαρχουσών ουσιών) 
- CLP: Κανονισμός ΕΚ 1272/2008 
- DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς αποτέλεσμα 
- EmS: Πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης 
- GHS: Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών 
- IATA DGR: Κανονισμός για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών 
- IC50: Συγκέντρωση ακινητοποίησης 50% του πληθυσμού που υποβάλλεται σε τεστ 
- IMDG: Διεθνής ναυτικός κώδικας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
- IMO: Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ: Αριθμός ταυτοποίησης στο παράρτημα VI του CLP 
- LC50: Θανατηφόρα συγκέντρωση 50% 
- LD50: Θανατηφόρα δόση 50% 
- OEL: Επίπεδο επαγγελματικής έκθεσης 
- PBT: Ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό σύμφωνα με το REACH 
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- PEC: Προβλέψιμη περιβαλλοντική συγκέντρωση 
- PEL: Προβλέψιμο επίπεδο έκθεσης 
- PNEC: Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς δράση 
- REACH: Κανονισμός ΕΚ 1907/2006 
- RID: Κανονισμοί για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με τρένο 
- TLV: Οριακή τιμή  
- TLV CEILING: Συγκέντρωση που δεν πρέπει να ξεπεραστεί σε οποιαδήποτε στιγμή έκθεσης στην εργασία. 
- TWA STEL: Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης 
- TWA: Μέσο σταθμισμένο όριο έκθεσης 
- VOC: Πτητική οργανική ένωση 
- vPvB: Πολύ ανθεκτικό και εξαιρετικά βιοσυσσωρεύσιμο σύμφωνα με το REACH 
- WGK: Κατηγορία κινδύνου στο νερού (Γερμανία). 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
1. Κανονισμός (EK) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (REACH)
2. Κανονισμός (EK) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  (CLP)
3. Κανονισμός (ΕΕ) 790/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (I Atp. CLP)
4. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
5. Κανονισμός (EE) 286/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (II Atp. CLP)
6. Κανονισμός (EE) 618/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (III Atp. CLP)
7. Κανονισμός (ΕΕ) 487/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (IV Atp. CLP)
8. Κανονισμός (ΕΕ) 944/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (V Atp. CLP)
9. Κανονισμός (ΕΕ) 605/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (VI Atp. CLP)
10. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1221 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (VII Atp. CLP)
11. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/918 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (VIII Atp. CLP)
12. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
16. Κανονισμός (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Ιστοσελίδα Web IFA GESTIS 
- Ιστοσελίδα εταιρίας ECHA 
- Βάση δεδομένων μοντέλων χημικών προϊόντων SDS - Υπουργείο Υγείας και Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας 
Σημείωση για τον χρήστη: 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο βασίζονται στις γνώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας κατά την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο 
χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ως προς την την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συγκεκριμένη χρήση του προϊόντος. 
Αυτό το έγγραφο δεν πρέπει να εκληφθεί ως εγγύηση ιδιοκτησίας του προϊόντος. 
Εφόσον η χρήση του προϊόντος δεν εμπίπτει στον άμεσο έλεγχό μας, αποτελεί υποχρέωση του χρήστη να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με 
την υγιεινή και την ασφάλεια -με δική του ευθύνη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης [του προϊόντος]. 
Παρέχετε επαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό που έχει αναλάβει τη χρήση των χημικών προϊόντων. 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
Φυσικοχημικοί κίνδυνοι: Η ταξινόμηση του προϊόντος πραγματοποιήθηκε με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος 2 του κανονισμού 
CLP. Οι μέθοδοι για την αξιολόγηση των χημικών/φυσικών ιδιοτήτων υποδεικνύονται στην ενότητα 9. 
Κίνδυνοι για την υγεία: Η ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται στις μεθόδους υπολογισμού που ορίζονται στο παράρτημα I βλ. ενότητα 3 του CLP, εκτός 
εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην ενότητα 11. 
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Η ταξινόμηση του προϊόντος βασίζεται στις μεθόδους υπολογισμού που ορίζονται στο παράρτημα I βλ. ενότητα 4 του CLP, εκτός 
εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην ενότητα 12. 


