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ΣΜΗΜΑ 1: ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΤΙΑ Ή ΣΟΤ ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Ζκεξνκελία εθηύπσζεο:

1.1

ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

1.2

ΥΔΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΜΔΝΔ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΜΖ ΤΝΗΣΧΜΔΝΔ ΥΡΖΔΗ:
Υξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη (θύξηεο ηερληθέ ιεηηνπξγίεο):
[X] Βηνκεραληθή [X] Δπαγγεικαηηθή [_] Καηαλαισηηθή
Αθαηξεηηθό νζκώλ.
Με ζπληζηώκελεο ρξήζεηο:
# Σν πξντόλ απηό δελ ζπληζηάηαη γηα νπνηνδήπνηε ρξήζε ή ηνκέα ή ρξήζε, βηνκεραληθή, επαγγεικαηηθή ή θαηαλαισηηθή, εθηόο από απηέο πνπ αλαγξάθνληαη
πξνεγνπκέλσο σο «Πξνηεηλόκελεο ή πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο» Αλ ε ρξήζε ζαο δελ θαιύπηεηαη, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ
πξνκεζεπηή ηνπ παξόληνο δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο.
Πεξηνξηζκνί ζηελ θαηαζθεπή, ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα XVII ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) Αξ. 1907/2006:
# Χσξίο πεξηνξηζκό..

1.3

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ
ΑΦΑΛΔΗΑ: BACTEMIA, S.L.
C/ del Ter, Nave 3 Pol. Ind. Can Calopa 08174-Valldoreix, Sant Cugat (Barcelona)
Σειέθσλν: +34 93 5861001 - Fax: +34 93 5861783
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ αηόκνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο:
laboratoriobactemia@bactemia.com

1.4

ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ +34 93 5861001 (9:00-13:00 / 15:00-18:00) (εξγάζηκεο ώξεο)

MICRODOR PRO
Κσδηθόο: 66/375

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ
2.1

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΖ ΟΤΗΑ Ή ΣΟΤ ΜΔΗΓΜΑΣΟ:
Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1272/2008~286/2011 (CLP):
ΠΡΟΟΥΖ: Δξεζηζηηθό γηα ηνπο νθζαικνύο 2:H319
Καηεγνξία θηλδύλνπ

Σαμηλόκεζε ηνπ κείγκαηνο

Καηεγνξία

Οδνί έθζεζεο

Όξγαλαζηόρνη

Δπηπηώζεηο

Φπζηθέο θαη
ρεκηθέο ηδηόηεηεο:
Με ηαμηλνκεκέλν

Δξεζηζηηθό γηα ηνπο νθζαικνύο
2:H319

Καηεγνξία 2

Οθζαικνί

Οθζαικνί

Δξεζηζκόο

Τγεία ηνπ αλζξώπνπ:

Πεξηβάιινλ: Με
ηαμηλνκεκέλν
Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ~2006/8/ΔΚ (DPD): Με
ηαμηλνκεκέλν
Σν πιήξεο θείκελν ησλ παξαπάλσ δειώζεσλ θηλδύλσλ θαη θξάζεσλ εηδηθώλ θηλδύλσλ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 16.
2.2

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΖΜΑΝΖ:
Σν πξντόλ απηό θέξεη ζήκαλζε κε ηε θξάζε ΚΗΝΓΤΝΟ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό
(ΔΚ) Αξ. 1272/2008~286/2011 (CLP)
Γειώζεηο θηλδύλνπ:
H319
Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό
εξεζηζκό. Γήισζε πξνθπιάμεσλ:
P102
Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά.
P280B
Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο νθζαικνύο.
P305+P351+P338
Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΤ: Ξεβγάιηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε.
P337+P313
Αλ επηκέλεη ν εξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ:
Δπηζθεθζείηε γηαηξό.
πκπιεξσκαηηθέο δειώζεηο:
EUH208
Πεξηέρεη 1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή
αληίδξαζε. EUD011
Μελ θαηαπίλεηε.
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά:
Καλέλα.

2.3

ΑΛΛΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ:
Κίλδπλνη πνπ δελ νδεγνύλ ζε ηαμηλόκεζε, αιιά πνπ ζπκβάιινπλ ζηνπο ζπλνιηθνύο θηλδύλνπο ηνπ κείγκαηνο:
Άιινη θπζηθνρεκηθνί θίλδπλνη: Γελ είλαη γλσζηέο άιιεο ζρεηηθέο δπζκελείο επηπηώζεηο.
Άιιεο δπζκελείο επηπηώζεηο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία: Γελ είλαη γλσζηέο άιιεο ζρεηηθέο δπζκελείο επηπηώζεηο.
Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ: Γελ πεξηέρεη νπζίεο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ΑΒΣ/αΑαΒ.
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ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΔΗ /

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΆ

3.1

ΟΤΗΔ:
Με εθαξκνδόκελν (κείγκα).

3.2

ΜΔΗΓΜΑΣΑ:
Σν πξντόλ απηό είλαη κείγκα.
Υεκηθή πεξηγξαθή:
Πεξηέρεη κε παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο.
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΤΣΑΣΗΚΑ:
Οπζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηό πςειόηεξν ηνπ νξίνπ εμαίξεζεο:
1 < 2,5 %
2-πξνππιεπηηιηθόο αιθννιαηζνμπιεζηέξαο
CAS 160875-66-1, Αξ. θαηαιόγνπ 605-233-7
Απηνηαμηλνκεκέλν
DSD: Xn:R22 | Xi:R41
CLP: Κίλδπλνο: Ομεία Σνμηθόηεηα (δηα ζηόκαηνο) 4: H302 | Οθζαικηθή βιάβε 1:H318
< 0,05 %
Ληλαινόιε
CAS 78-70-6 , ΔΚ: 201-134-4
REACH: 01-2119474016-42
Απηνηαμηλνκεκέλε
DSD: Xi:R38 | R43*
< REACH
CLP: Πξνζνρή: Δξεζηζηηθό γηα ην δέξκα 2:H315 | Δξεζηζηηθό ησλ νθζαικώλ 2:H319
< REACH
< 0,025 %
Κνπκαξίλε
CAS 91-64-5 , ΔΚ: 202-086-7
REACH: 01-2119949300-45
Απηνηαμηλνκεκέλε
DSD: Xn:R22 | R43* | R52-53
< REACH
CLP: Πξνζνρή: Ομεία Σνμηθόηεηα (Γηα ζηόκαηνο) 4:H302 | Δπαηζζεηνπνηεηηθό ηνπ δέξκαηνο. 1:H317 | Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο
νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο 3:H412
< REACH
< 0,015 %
(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην
CAS 5989-27-5 , ΔΚ: 227-813-5
REACH: 01-2119529223-47
Αξ. επξεηεξίνπ 601-029-00-7
DSD: R10 | Xi:R38 | R43* | N:R50-53
< ATP24
CLP: Κίλδπλνο: Δύθιεθην Τγξό 3:H226 | Δξεζηζηηθό ηνπ δέξκαηνο. 2:H315 | Δπαηζζεηνπνηεηηθό ηνπ δέξκαηνο 1:H317 | Σνμηθό θαηά ηελ
εηζπλνή 1:H 304 | Τδξόβηνη νξγαληζκνί
< REACH Ομεία ηνμηθόηεηα 1:H400 | Τδξόβηνη νξγαληζκνί καθξνρξόληεο επηπηώζεηο 1:H410
< 0,01 %
1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε
CAS 2634-33-5 , EC: 220-120-9
REACH: Βηνθηόλν
Αξ. επξεηεξίνπ 613-088-00-6
DSD: Xn:R22 | Xi:R38-R41 | R43 | N:R50
< ATP29
CLP: Κίλδπλνο: Ομεία Σνμηθόηεηα (δηα ζηόκαηνο) 4: H302 | Δξεζηζηηθό ηνπ δέξκαηνο. 2:H3 15 | Οθζαικηθέο βιάβεο 1:H 318 |
Δπαηζζεηνπνηεηηθό ηνπ δέξκαηνο 1A :H3 17 |
< REACH / CLP00
Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 1:H400
*Αιιεξγηνγόλν άξσκα, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/15/ΔΚ.
Γελ πεξηέρεη άιια ζπζηαηηθά ή αθαζαξζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ πξντόληνο. Αλαθνξά ζε
άιια ηκήκαηα:
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηθίλδπλα ζπζηαηηθά, αλαθεξζείηε ζηα ηκήκαηα 8, 11, 12 θαη 16.
ΟΤΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΜΔΓΑΛΖ ΑΝΖΤΥΗΑ
(SVCH): Καηάινγνο πνπ ελεκεξώζεθε από ηνλ
ECHA ζηηο 19/08/2014.
Οπζίεο SVHC ππνθείκελεο ζε έγθξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξ. 1907/2006: Κακία
Οπζίεο SVHC ππνςήθηεο γηα έληαμε ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξ. 1907/2006:
Κακία
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ΣΜΗΜΑ 4: ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ
4.1
4.2

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΤΡΗΧΝ ΟΞΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΜΔΝΧΝ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ:
# Δπεηδή κεηά ηελ έθζεζε κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα, ζε πεξίπησζε άκεζε έθζεζεο ζην πξντόλ θαη αλ έρεηε ακθηβνιίεο ή ηα
ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, αλαδεηήζηε ηαηξηθή θξνληίδα. Με ρνξεγείηε πνηέ ηίπνηα δηα ζηόκαηνο ζε άηνκν πνπ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Οη
δηαζώζηεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα απηνπξνζηαζίαο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπληζηώκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εθόζνλ
ππάξρεη πηζαλόηεηα έθζεζεο. Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα όηαλ δίλεηε ηηο πξώηεο βνήζεηεο.
Οδόο έθζεζεο

4.3

Δηζπλνή:

πκπηώκαηα θαη επηπηώζεηο, ζηελ νμεία θάζε θαη
θαζπζηεξεκέλα
Καλνληθά δελ πξνθαιεί ζπκπηώκαηα.

Γέξκα:

#

Οθζαικνί:

#

Καηάπνζε:

#

Η επαθή κε ην δέξκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειαθξύ
εξύζεκα.
Δπαθή κε ηνπο νθζαικνύο πξνθαιεί εξπζξόηεηα θαη πόλν.

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, κπνξεί λα πξνθιεζεί εξεζηζκόο
ηνπ ζηόκαηνο, ηνπ ιαηκνύ θαη ηνπ νηζνθάγνπ.

Πεξηγξαθή ησλ πξώησλ βνεζεηώλ
Απνκαθξύλεηε ηνλ αζζελή από ηε κνιπζκέλε πεξηνρή θαη
κεηαθέξεηε ηνλ ζηνλ θαζαξό αέξα. Αλ ε αλαπλνή είλαη αθαλόληζηε
ή έρεη ζηακαηήζεη, εθαξκόζηε ηερλεηή αλαπλνή. Αλ ην άηνκν δελ
έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηνπνζεηήζηε ην ζηελ θαηάιιειε ζηάζε
αλάλεςεο. Κξαηήζηε ηνλ αζζελή δεζηό θαη ζε ζέζε μεθνύξαζεο,
κέρξη λα θηάζεη ηαηξηθή βνήζεηα.
# Αθαηξέζηε ακέζσο ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό. Πιύλεηε θαιά ηελ
πεξηνρή πνπ έρεη πιεγεί κε άθζνλν θξύν λεξό θαη νπδέηεξν
ζαπνύλη, ή ρξεζηκνπνηήζηε θαηάιιειν θαζαξηζηηθό δέξκαηνο.
#

Αθαηξέζηε ηνπο θαθνύο επαθήο. Ξεβγάιηε ηα κάηηα δηεμνδηθά
κε άθζνλν θαζαξό λεξό, γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά, θξαηώληαο
ηα βιέθαξα αλνηρηά, κέρξη λα κεησζεί ν εξεζηζκόο. Καιέζηε
ακέζσο γηαηξό.
#

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή
ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα ηνπ. Να κελ
πξνθαιείηε εκεηό, ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ αλαξξόθεζεο..
Κξαηήζηε ηνλ αζζελή ζε ζέζε αλάπαπζεο.

ΑΝΑΦΟΡΆ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΜΔΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ:
εκεηώζεηο γηα ηνλ ηαηξό: Οη βιάβεο πνπ πξνθαινύλ ηα απνξξππαληηθά θαη ηα ηαζηελεξγά ζην βιελλνγόλν ηνπ εληέξνπ είλαη κε αλαζηξέςηκεο. Μελ πξνθαιείηε
εκεηό. Να γίλεηαη πιύζε ζηνκάρνπ πξηλ από ηε ρνξήγεζε δηκεζηθόλεο (αληηαθξηζηηθόο παξάγνληαο).
Αληίδνηα θαη αληελδείμεηο: # ΅Δηδηθά αληίδνηα δελ είλαη γλσζηά.

ΣΜΗΜΑ 5: ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ
5.1

ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ:
# ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζηε γύξσ πεξηνρή, επηηξέπνληαη όια ηα πιηθά ππξόζβεζεο.

5.2

ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΤΗΑ Ή ΣΟ ΜΔΗΓΜΑ
ε πεξίπησζε αλάθιεμεο ή ζεξκηθήο απνζύλζεζεο, κπνξεί λα παξαρζνύλ επηθίλδπλα πξντόληα: κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
Ζ έθζεζε ζε πξντόληα αλάθιεμεο ή απνζύλζεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηελ πγεία.

5.3

ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΔ:
Δηδηθά κέζα πξνζηαζίαο: Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ππξθαγηάο, κπνξεί λα απαηηεζεί ζεξκνπξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο, θαηάιιειε απηόλνκε
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, γάληηα, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή πξνζσπίδεο θαη κπόηεο. Αλ δελ είλαη δηαζέζηκνο ή δε ρξεζηκνπνηείηαη ζεξκνπξνζηαηεπηηθόο
εμνπιηζκόο, θαηαπνιεκήζηε ηελ ππξθαγηά από πξνζηαηεπκέλε ζέζε ή αζθαιή απόζηαζε. Σν πξόηππν EN469 παξέρεη έλα βαζηθό επίπεδν πξνζηαζίαο ζε
πεξίπησζε ρεκηθώλ πεξηζηαηηθώλ.
Άιιεο ζπζηάζεηο: Παγώζηε κε λεξό ηηο δεμακελέο ή ηα δνρεία πνπ είλαη θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο ή ζε θσηηά. Να ιακβάλεηε ππόςε ζαο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ
αλέκνπ. Μελ επηηξέπεηε ζηα ππνιείκκαηα ηεο ππξόζβεζεο λα εηζέιζνπλ ζε απνρεηεύζεηο, ππνλόκνπο ή ξεύκαηα λεξνύ.

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ
6.1

ΑΣΟΜΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ, ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ: Απνθύγεηε ηελ άκεζε επαθή κε απηό ην πξντόλ.

6.2

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ:
Απνθύγεηε ηε κόιπλζε απνρεηεύζεσλ, επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ πδάησλ, θαη ηνπ εδάθνπο. ηελ πεξίπησζε εθηεηακέλσλ δηαξξνώλ ή όηαλ
ην πξντόλ ξππάλεη ιίκλεο, πνηακνύο ή απνρεηεύζεηο, ελεκεξώζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.

6.3

ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ:
Πεξηνξίζηε θαη καδέςηε κε ζθνπγγαξίζηξα θαη πιηθά δέζκεπζεο πγξώλ (πξηνλίδη, ρώκα, άκκν, βεξκηθνπιίηε, γε δηαηόκσλ θ.ιπ.) Κξαηήζηε ηα
θαηάινηπα ζε θιεηζηό δνρείν.

6.4

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΑΛΛΑ ΣΜΖΜΑΣΑ
Γηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά, αλαθεξζείηε
ζην ηκήκα 1. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό,
αλαθεξζείηε ζην ηκήκα 7.
Γηα έιεγρν ηεο έθζεζεο θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, αλαθεξζείηε ζην ηκήκα 8.
Γηα απόξξηςε ησλ απνβιήησλ, αθνινπζήζηε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο 13.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Αξ. 453/2010

Αλαζεώξεζε:
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ΣΜΗΜΑ 7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
7.1

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΦΑΛΖ ΥΔΗΡΗΜΟ:
Να ζπκκνξθώλεζηε πξνο ηε ηζρύνπζα λνκνζεζία πγείαο θαη
αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. Γεληθέο ζπζηάζεηο:
Απνθύγεηε νπνηνλδήπνηε ηύπν δηαξξνήο ή δηαθπγήο. Να
δηαηεξείηαη ν πεξηέθηεο εξκεηηθά θιεηζηόο.
πζηάζεηο γηα ηελ απνθπγή θηλδύλνπ ππξθαγηάο θαη έθξεμεο:
# Σν πξντόλ δελ αλαθιέγεηαη ή εθξήγλπηαη, θαη δελ ππνζηεξίδεη αληηδξάζεηο θαύζεο κε νμπγόλν από ηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθεηαη, θαη σο εθ
ηνύηνπ, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο Οδεγίαο 94/9/ΔΚ πνπ αθνξά ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ελδερνκέλσο εθξεθηηθή
αηκόζθαηξα. Γελ εθαξκόδνληαη επίζεο ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό ITC MIE BT -29 ζρεηηθά κε ηηο αλαιπηηθέο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο ζε ρώξνπο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειό θίλδπλν ππξθαγηάο ή έθξεμεο.
πζηάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηνμηθνινγηθώλ θηλδύλσλ:
Να κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε θαηά ην ρεηξηζκό ηνπ πξντόληνο. Μεηά ην ρεηξηζκό, πιύλεηε ηα ρέξηα κε ζαπνύλη θαη λεξό. Γηα έιεγρν ηεο έθζεζεο θαη κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, αλαθεξζείηε ζην ηκήκα 8.
πζηάζεηο γηα ηελ απνθπγή κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο:
Γελ ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο δηαξξνήο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 6.

7.2

ΤΝΘΖΚΔ ΑΦΑΛΟΤ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΤΥΟΝ ΑΤΜΒΑΣΟΣΖΣΧΝ:
Να απαγνξεύεηαη ε είζνδνο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηόκσλ. Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά. Να θπιάζζεηαη καθξηά από πεγέο
ζεξκόηεηαο. Αλ είλαη δπλαηόλ, απνθύγεηε ηελ άκεζε επαθή κε ην ειηαθό θσο. Γηα λα απνθεπρζνύλ νη δηαξξνέο, ηα δνρεία κεηά ηε ρ ξήζε ζα
πξέπεη λα θιείλνληαη πξνζεθηηθά θαη λα ηνπνζεηνύληαη ζε θάζεηε ζέζε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαθεξζείηε ζην ηκήκα 10.
Καηεγνξία απνζήθεπζεο
:
# ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Μέγηζηε πεξίνδνο απνζήθεπζεο
:
12. κήλεο
Γηαθνξάζεξκνθξαζίαο
:
ιεπηά: 4. ºC, αλώηαηε: 40. ºC,
(ζπληζηώκελε): Αζύκβαηα πιηθά:
Κξαηήζηε καθξηά από
νμεηδσηηθνύο παξάγνληεο.
Σύπνο ζπζθεπαζίαο:
ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Όξην πνζόηεηαο (Seveso III): Οδεγίεο
96/82/ΔΚ~2003/105/ΔΚ: Με εθαξκνδόκελν.

7.3

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΣΔΛΗΚΔ ΥΡΖΔΗ:
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο απηνύ, πέξαλ απηώλ πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)
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1/10/2014
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ΣΜΗΜΑ 8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
8.1

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ:
Αλ έλα πξντόλ πεξηέρεη ζπζηαηηθά κε όξηα έθζεζεο, ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε από ην πξνζσπηθό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη βηνινγηθώλ
παξακέηξσλ, ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνύ ή άιισλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη/ή αλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε
εμνπιηζκνύ πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. Αλαθεξζείηε ζηα πξόηππα EN689, EN14042
θαη EN482, ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο ηεο έθζεζεο ζε ρεκηθνύο παξάγνληεο κέζσ εηζπλνήο θαη ηεο έθζεζεο ζε ρεκηθνύο ή βηνινγηθνύο
παξάγνληεο.
Αλαθεξζείηε επίζεο ζηα εζληθά θαηεπζπληήξηα έγγξαθα, όζνλ αθνξά ηηο κεζόδνπο πξνζδηνξηζκνύ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ.
ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (TLV)
AGCIH 2011

Έηνο

(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην

TLV-TWA
ppm

290.

Παξαηεξήζεηο

TLV-STEL
mg/m3

ppm

-

mg/m3

-

-

Δζσηεξηθή ηηκή

TLV - Καηώηεξε Οξηαθή Σηκή, TWA - Υξνληθά ηαζκηζκέλε Μέζε Σηκή, STEL - Όξην Βξαρππξόζεζκεο Έθζεζεο.
ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΟΡΗΑΚΔ ΗΜΔ: Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί
ΠΑΡΑΓΧΓΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΥΧΡΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ (DNEL):
Σν παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL) είλαη έλα επίπεδν έθζεζεο πνπ ζεσξείηαη αζθαιέο, θαη πξνθύπηεη από ζηνηρεία ηνμηθόηεηαο ζύκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ REACH. Οη ηηκέο DNEL κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ην όξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο (OEL) γηα ην ίδην
ρεκηθό. Οη ηηκέο OEL κπνξεί λα ζπληζηώληαη από κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, κηα θπβεξλεηηθή αξρή ή έλαλ νξγαληζκό εκπεηξνγλσκόλσλ. Παξόιν πνπ
ζεσξείηαη κέζν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, νη ηηκέο OEL πξνθύπηνπλ από
δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία από ην REACH.
Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο, εξγαδόκελνη:
- Ομείο θαη ρξόληεο ζπζηεκηθέο
επηπηώζεηο: Ληλαινόιε
Κνπκαξίλε
(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην
1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε
Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο, εξγαδόκελνη:
- Ομείεο θαη ρξόληεο ηνπηθέο
επηπηώζεηο: Ληλαινόιε
Κνπκαξίλε
(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην
1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε
Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο, γεληθόο πιεζπζκόο:
Με εθαξκνδόκελν (πξντόλ γηα επαγγεικαηηθή ή βηνκεραληθή ρξήζε).
(α) - Ομεία, βξαρπρξόληα έθζεζε, (c) - Υξόληα, καθξνρξόληα ή
επαλαιακβαλόκελε έθζεζε. (-) - DNEL κε δηαζέζηκν (ρσξίο ζηνηρεία
εγγξαθήο REACH).
s/r - DNEL κε παξάγσγν (κε πξνζδηνξηδόκελνο
θίλδπλνο). b/r - DNEL κε παξάγσγν (ρακειόο
θίλδπλνο).

DNEL γηα έθζεζε από
εηζπλνή

DNEL γηα δεξκαηηθή
έθζεζε

DNEL γηα έθζεζε από ην
ζηόκα

mg/m3

mg/kg bw/d

mg/kg bw/d

16.5 (a)
2.80 (c)
5.00 (a)
2.50 (c)
- (a)
- (c)
b/r (a)
6.78 (c)
s/r (a)
0.790 (c)
- (a)
- (c)
- (a)
33.3 (c)
- (a) 0.222 (c)
- (a)
- (c)
- (a)
- (c)
- (a)
- (c)
- (a)
- (c)
DNEL γηα εηζπλνή
DNEL γηα έθζεζε από ην
DNEL γηα νθζαικηθή έθζεζε
δέξκα
mg/m3
mg/cm2
- (a)
- (c) mg/cm2
- (a)
- (c)
- (a)
s/r (c)
s/r (a)
- (c)
15.0 (a)
15.0 (c)
- (a)
- (c)
- (a)
- (c)
s/r (a)
s/r (c)
- (a)
- (c)
- (a)
- (c)
- (a)
- (c)
- (a)
- (c)

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)
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ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΥΧΡΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ (PNEC):
Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο, πδξόβηνη
νξγαληζκνί:
- Γιπθό λεξό, ζαιαζζηλό λεξό θαη δηαιείπνπζα
απειεπζέξσζε: Ληλαινόιε
Κνπκαξίλε
(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην
1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε

PNEC, Γιπθό λεξό
mg/l

0.200
0.0190
0.00540
-

PNEC, Θαιαζζηλό λεξό PNEC, Γηαιείπνπζα
απειεπζέξσζε
mg/l
0.0200
mg/l
0.00190
2.00
0.000540
0.0142
PNEC, Ηδήκαηα
PNEC, Ηδήκαηα

PNEC STP
- Μνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (STP) θαη ηδεκάησλ ζε γιπθό
mg/l
mg/kg μεξό βάξνο
10.0
2.22
λεξό θαη ζε ζαιαζζηλό λεξό:
6.40
0.150
Ληλαινόιε
1.80
1.32
Κνπκαξίλε
(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην
1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε
Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο, ρεξζαίνη
PNEC, Αέξαο
PNEC, Έδαθνοl
νξγαληζκνί:
mg/m3
mg/kg μεξό βάξνο
0.327
- Αέξαο, έδαθνο θαη επηπηώζεηο γηα αξπαθηηθά
0.0180
s/r
θαη αλζξώπνπο: Ληλαινόιε
0.262
Κνπκαξίλε
(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην
1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε
(-) - PNEC κε δηαζέζηκν (ρσξίο ζηνηρεία εγγξαθήο REAC H). s/r - PNEC κε παξάγσγν (κε πξνζδηνξηδόκελνο θίλδπλνο).
ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ
8.2

mg/kg μεξό βάξνο

0.222
0.0150
0.130
PNEC γηα έθζεζε από ην
ζηόκα
mg/kg bw/d

7.80
30.7
3.33
-

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ:
Να παξέρεηε επαξθή αεξηζκό. Όπνπ είλαη ζε ινγηθά πιαίζηα εθηθηό, απηό πξέπεη λα
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εμαεξηζκνύ κε εληνπηζκέλε αλαξξόθεζε θαη θαιή γεληθή
εμαγσγή.
Πξνζηαζία αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο: # Να απνθεύγεηαη ε εηζπλνή ηνπ πξντόληνο.
Πξνζηαζία νθζαικώλ θαη πξνζώπνπ: πληζηάηαη λα ππάξρνπλ θνληά ζην ρώξν εξγαζίαο βξύζεο, πεγέο ύδαηνο ή πιπληξίδεο νθζαικώλ κε θαζαξό λεξό.
Πξνζηαζία ρεξηώλ θαη δέξκαηνο: # πληζηάηαη λα ππάξρνπλ θνληά ζην ρώξν εξγαζίαο βξύζεο ή πεγέο θαζαξνύ λεξνύ. Οη πξνζηαηεπηηθέο θξέκεο κπνξνύλ λα
βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εθηεζεηκέλσλ πεξηνρώλ ηνπ δέξκαηνο. Η πξνζηαηεπηηθέο θξέκεο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη πξηλ ηελ έθζεζε.
ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ: Ο δ ε γ ί α 8 9 / 6 8 6 / Δ Ο Κ ~ 9 6 / 5 8 / Δ Κ :
Χο γεληθό κέηξν πξόιεςεο θαη αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο, ζπληζηνύκε ηε ρξήζε βαζηθώλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.), κε ηελ
αληίζηνηρε ζήκαλζε ΔΚ (EC). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (απνζήθεπζε, ρξήζε, θαζαξηζκό ο,
ζπληήξεζε, ηύπνο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μ.Α.Π., θαηεγνξία πξνζηαζίαο, πξόηππν Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο (CEN) θ.ιπ.)
πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ηα ελεκεξσηηθά έληππα πνπ παξέρνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ Μ.Α.Π.
Μάζθα:

Όρη.

Γπαιηά:

#

Πξνζηαηεπηηθή κάζθα.

Όρη.

Γάληηα:

Γάληηα αλζεθηηθά ζηα ρεκηθά (EN374). Ο ρξόλνο αληνρήο ηνπ επηιεγκέλνπ πιηθνύ ηνπ γαληηνύ πξέπεη λα είλαη
ζύκθσλνο κε ηελ πεξίνδν ρξήζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο (ε ζεξκνθξαζία, γηα παξάδεηγκα) πνπ ζηε πξάμε
επεξεάδνπλ ηελ πεξίνδν ρξήζεο ησλ αλζεθηηθώλ ζηα ρεκηθά γαληηώλ, κε απνηέιεζκα ν ρξόλνο αληίζηαζήο ηνπο λα είλαη ζαθώο
κηθξόηεξνο από ηνλ αλαθεξόκελν ζην πξόηππν EN374. Λόγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο πεξηζηάζεσλ θαη πηζαλνηήησλ, πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππόςε ην εγρεηξίδην νδεγηώλ ησλ θαηαζθεπαζηώλ ησλ γαληηώλ. Σα γάληηα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ακέζσο, αλ
παξαηεξεζεί νπνηνδήπνηε ζεκάδη θζνξάο.

Μπόηεο:

Όρη.

Πνδηά:

Όρη.

Ρνπρηζκόο:

Όρη.

Γπαιηά αζθαιείαο κε θαηάιιειε πιεπξηθή πξνζηαζία (EN166). Να ηα θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά θαη λα ηα απνιπκαίλεηε
ζε ηαθηηθά, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

Θεξκηθνί θίλδπλνη:
# Γελ εθαξκόδεηαη αλ ν ρεηξηζκόο ηνπ πξντόληνο γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ).
ΔΛΔΓΥΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ:
Να απνθεύγεηαη ε δηαξξνή ζην πεξηβάιινλ.
Γηαξξνή ζην έδαθνο: Να απνθεύγεηαη ε κόιπλζε ηνπ εδάθνπο.
Γηαξξνή ζην λεξό: Δίλαη αλακελόκελν ην πιηθό απηό λα πξνθαιέζεη καθξνπξόζεζκεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδξόβην
πεξηβάιινλ.
Δθπνκπέο ζηελ αηκόζθαηξα: Να απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε δηαξξνή ζηελ αηκόζθαηξα.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)

Αλαζεώξεζε:
1/10/2014

ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Αξ. 453/2010
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MICRODOR PRO
Κσδηθόο: 66/375
ΣΜΗΜΑ 9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ
9.1

9.2

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ:
Δκθάληζε:
- Φπζηθή θαηάζηαζε
- Υξώκα
- Οζκή
- Όξην νζκώλ
Σηκή pH:
- pH
ζεξκνθξαζία 20ºC Αιιαγή θαηάζηαζεο
- εκείν ηήμεο
- Αξρηθό ζεκείν βξαζκνύ
Ππθλόηεηα:
- ρεηηθή ππθλόηεηα
ηαζεξόηεηα
- Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο
Ημώδεο:
- Ημώδεο (ρξόλνο ξνήο)
Πηεηηθόηεηα:
- Πίεζε αηκνύ
Γηαιπηόηεηα
- Γηαιπηόηεηα ζην λεξό:
- Γηαιπηόηεηα ζε έιαηα θαη ιίπε:
Δπθιεθηόηεηα:
- εκείν αλάθιεμεο
- Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο
αλάθιεμε)
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο:
Γελ δηαηίζεηαη.
Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο:
# Γελ ηαμηλνκείηαη σο νμεηδσηηθό πξντόλ.

:
:
:
:

Αδηαθαλέο πγξό.
Λεπθό.
# Δπράξηζηε.
Με δηαζέζηκν (κείγκα).
7. ± 1. ε

:
:
:

Γελ δηαηίζεηαη
Γελ δηαηίζεηαη

:

1.

#

ζε ζεξκνθξαζία 20/4ºC

:

Γελ δηαηίζεηαη

:

Γελ δηαηίζεηαη

:

Με εθαξκνδόκελν

:
:

Αλακείμηκν
Γελ δηαηίζεηαη

:
:

Με εύθιεθην
Με εθαξκνδόκελν (δελ ππνζηεξίδεηαη

ε ζρέζε κε ην λεξό

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ:
- Σεξπεληθνί πδξνγνλάλζξαθεο : 0.1 % Βάξνπο
Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη δελ ζπκπίπηνπλ πάληα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντόληνο. Σα ζηνηρεία γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντόληνο βξίζθνληαη ζην δειηίν
δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ ηδίνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ,
αλαθεξζείηε ζηα ηκήκαηα 7 θαη 12.

ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
10.1

ΑΝΣΗΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ:
Γηαβξσηηθόηεηα γηα ηα κέηαιια: Γε δηαβξώλεη ηα κέηαιια.
Ππξνθνξηθέο ηδηόηεηεο: Γελ είλαη ππξνθνξηθό.

10.2

ΥΖΜΗΚΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ:
ηαζεξό ππό ηηο ζπληζηώκελεο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ θαη απνζήθεπζεο.

10.3

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΔΧΝ:
Πηζαλόηεηα επηθίλδπλεο αληίδξαζεο κε νμεηδσηηθνύο παξάγνληεο.

10.4

ΤΝΘΖΚΔ ΠΡΟ ΑΠΟΦΤΓΖ:
Θεξκόηεηα: Να θπιάζζεηαη καθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο.
Φσο: Αλ είλαη δπλαηόλ, απνθύγεηε ηελ άκεζε επαθή κε ην ειηαθό θσο.
Αέξαο: Με εθαξκνδόκελν.
Πίεζε: Με εθαξκνδόκελν.
Κξνύζε: Με εθαξκνδόκελν.

10.5

ΜΖ ΤΜΒΑΣΑ ΤΛΗΚΑ: Κξαηήζηε καθξηά από νμεηδσηηθνύο
παξάγνληεο.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Αξ. 453/2010
10.6

Αλαζεώξεζε:
1/10/2014

ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΠΟΤΝΘΔΖ:
ε πεξίπησζε ζεξκηθήο απνζύλζεζεο, κπνξεί λα παξαρζνύλ επηθίλδπλα πξντόληα: κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα.
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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)

Αλαζεώξεζε:
1/10/2014
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MICRODOR PRO
Κσδηθόο: 66/375
ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Γελ είλαη δηαζέζηκα πεηξακαηηθά ηνμηθνινγηθά δεδνκέλα γηα ην παξαζθεύαζκα. Ζ ηνμηθνινγηθή ηαμηλόκεζε ησλ κεηγκάησλ απηώλ έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπκβαηηθή
κέζνδν ππνινγηζκνύ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) Αξ. 1272/2008-286/2011 (CLP).
11.1

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ: ΟΞΔΗΑ
ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ:
Γόζε θαη ζαλαηεθόξνο
ζπγθέληξσζε γηα κεκνλσκέλα
ζπζηαηηθά : Ληλαινόιε
Κνπκαξίλε
(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην
1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε

DL50

(OECD 401)

mg/kg δηα ζηόκαηνο

3500.
680.
5600.
1020.

Αξνπξαίνο
Αξνπξαίνο
Αξνπξαίνο
Αξνπξαίνο

DL50

(OECD 402)

ο

mg/kg δηα ηνπ δέξκαην

DL50

(OECD 403)

mg/m3.4h από εηζπλνή

5610. Κνπλέιη
> 2000. Κνπλέιη
> 2000. Αξνπξαίνο

Δπίπεδν ζην νπνίν δελ παξαηεξνύληαη δπζκελείο επηπηώζεηο
Γελ δηαηίζεηαη
Καηώηαην επίπεδν ζην νπνίν παξαηεξνύληαη δπζκελείο επηπηώζεηο
Γελ δηαηίζεηαη

> 2050.
Αξνπξαίνο

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΠΗΘΑΝΔ ΟΓΟΤ ΔΚΘΔΖ: Ομεία ηνμηθόηεηα:
Οδνί έθζεζεο

Ομεία ηνμηθόηεηα

Καηεγν Κύξηεο επηπηώζεηο, ζηελ νμεία θάζε θαη θαζπζηεξεκέλα
ξία
# Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ κε νμεία ηνμηθόηεηα θαηά ηελ εηζπλνή (κε
βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο).

Δηζπλνή: Με
ηαμηλνκεκέλν

ETA > 20000 mg/m3

Γέξκα:
Με ηαμηλνκεκέλν

ETA > 2000 mg/kg

-

#

Οθζαικνί:
Με ηαμηλνκεκέλν

Γελ δηαηίζεηαη

-

#

Καηάπνζε:
Με ηαμηλνκεκέλν

ETA > 5000 mg/kg

-

# Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ κε νμεία ηνμηθόηεηα ζε πεξίπησζε
θαηάπνζεο (κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλόκεζεο).

Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ κε νμεία ηνμηθόηεηα ζε επαθή κε ην δέξκα
(κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο).
Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ κε νμεία ηνμηθόηεηα ζε επαθή κε ηνπο
νθζαικνύο (δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία).

ΓΗΑΒΡΧΖ / ΔΡΔΘΗΜΟ / ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ :
Καηεγνξία θηλδύλνπ

Όξγαλαζηόρνη

Γηάβξσζε / εξεζηζκόο ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ: Με
ηαμηλνκεκέλν

-

Καηεγν Κύξηεο επηπηώζεηο, ζηελ νμεία θάζε θαη θαζπζηεξεκέλα
ξία
# Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ δηαβξσηηθό ή εξεζηζηηθό θαηά ηελ
εηζπλνή (κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλόκεζεο).

Γηάβξσζε / εξεζηζκόο
ηνπ δέξκαηνο: Με
ηαμηλνκεκέλν

-

-

#

νβαξή βιάβε / εξεζηζκόο ησλ
νθζαικώλ:

Οθζαικνί

Καηεγν
ξία 2

#

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ: Με
ηαμηλνκεκέλν

-

-

#

Δπαηζζεηνπνίεζ
ε ηνπ δέξκαηνο:
Με ηαμηλνκεκέλν

-

-

#

Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ δηαβξσηηθό ή εξεζηζηηθό ζε επαθή κε ην
δέξκα (κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο).

ΔΡΔΘΙΣΙΚΟ: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.

Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ επαηζζεηνπνηεηηθό θαηά ηελ εηζπλνή (κε βάζε
ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο).
Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ επαηζζεηνπνηεηηθό θαηά ηελ επαθή κε ην
δέξκα (κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλόκεζεο).

· Πεξηέρεη 1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε.
ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΗΠΝΟΖ:
Καηεγνξία θηλδύλνπ

Όξγαλα-ζηόρνη

Κίλδπλνο θαηά
ηελ εηζπλνή: Με
ηαμηλνκεκέλν

-

Καηεγν Κύξηεο επηπηώζεηο, ζηελ νμεία θάζε θαη θαζπζηεξεκέλα
ξία
# Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ επηθίλδπλν θαηά ηελ εηζπλνή (κε βάζε ηα
δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο).

ΔΗΓΗΚΖ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΣΟΥΟΤ (STOT): Μεκνλσκέλε έθζεζε (ME) θαη / ή Δπαλαιακβαλόκελε έθζεζε (EE):
# Γελ είλαη ηαμηλνκεκέλν σο πξντόλ επηθίλδπλν γηα ηα όξγαλα ζηόρνπο (κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο).
ΔΠΗΠΣΧΔΗ KMT
Καξθηλνγόλεο επηπηώζεηο: Γε ζεσξείηαη θαξθηλνγόλν πξντόλ.
Γνληδηνηνμηθόηεηα: Γε ζεσξείηαη κεηαιιαμηνγόλν πξντόλ.
Σνμηθόηεηα γηα ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα: Γε βιάπηεη ηε γνληκόηεηα. Γε βιάπηεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.
Δπηπηώζεηο κέζσ ζειαζκνύ: Γελ ηαμηλνκείηαη σο πξντόλ επηθίλδπλν γηα ηα παηδηά πνπ ζειάδνπλ.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)

Αλαζεώξεζε:
1/10/2014

ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Αξ. 453/2010
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MICRODOR PRO
Κσδηθόο: 66/375
ΚΑΘΤΣΔΡΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΑΜΔΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ, ΚΑΘΏ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΗΑ ΚΑΗ
ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΔΚΘΔΖ: Οδνί έθζεζεο: Γελ είλαη δηαζέζηκν.
Βξαρπρξόληα έθζεζε: Γελ είλαη δηαζέζηκν.
Μαθξνρξόληα ή επαλαιακβαλόκελε έθζεζε: Γελ είλαη δηαζέζηκν.
ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ Γελ είλαη δηαζέζηκν.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΣΟΞΗΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ, ΣΟ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΝΟΜΖ Απνξξόθεζε από ην δέξκα: Γελ είλαη δηαζέζηκν.
Βαζηθή ηνμηθνθηλεηηθή: Γελ είλαη δηαζέζηκν.
ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: Γελ είλαη δηαζέζηκα.

ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Γελ είλαη δηαζέζηκα πεηξακαηηθά νηθνηνμηθνινγηθά δεδνκέλα γηα ην παξαζθεύαζκα σο έρεη. Ζ νηθνηνμηθνινγηθή ηαμηλόκεζε γηα ην κείγκα απηό έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο
ηε ζπκβαηηθή κέζνδν ππνινγηζκνύ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) Αξ. 1272/2008-286/2011 (CLP).
12.1

ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ:
Ομεία ηνμηθόηεηα γηα ην πδάηηλν
πεξηβάιινλ, γηα κεκνλσκέλα
ζπζηαηηθά:
Ληλαινόιε
Κνπκαξίλε
(Ρ)-π-κελζα-1,8-δηέλην
1,2 βελδηζνζεηαδνι-3(2H)-νλε

DL50

(OECD 203)

mg/l.96ώξεο

28.
2.9
0.72
1.2

Ηρζύεο
Ηρζύεο
Ηρζύεο
Ηρζύεο

CE50

(OECD 202)

Mg/l.48hour ώξεο

59.
24.
0.69
0.85

Γάθληα
Γάθληα
Γάθληα
Γάθληα

CE50

(OECD 201)

mg/l.72ώξεο

150. Φύθε
0.37 Φύθε

πγθέληξσζε κε παξαηεξνύκελεο επίδξαζεο
Γελ είλαη δηαζέζηκε
Καηώηαηε ζπγθέληξσζε ζηελ νπνία παξαηεξνύληαη επηπηώζεηο
Γελ είλαη δηαζέζηκε
12.2

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΜΖΗΜΟΣΖΣΑ:
Βηναπνδνκεζηκόηεηα: Σα επηθαλεηνδξαζηηθά πνπ πεξηέρεη ην παξόλ παξαζθεύαζκα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηα θξηηήξηα βηναπνδνκεζηκόηεηαο, όπσο
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 648/2004/ΔΚ γηα ηα απνξξππαληηθά: Σειηθή αεξόβηα βηναπνδόκεζε > 60% εληόο 28 εκεξώλ. ηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ
απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπο θαηόπηλ απεπζείαο αίηεζήο ηνπο ή
θαηόπηλ αίηεζεο θαηαζθεπαζηή απνξξππαληηθνύ.
Τδξόιπζε: # Γελ είλαη δηαζέζηκε.
Φσηναπνδόκεζε: Γελ είλαη δηαζέζηκε.

12.3

ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΒΗΟΤΧΡΔΤΖ:
Γελ είλαη δηαζέζηκν.

12.4

ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΓΑΦΟ: Γελ είλαη δηαζέζηκε.

12.5

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΒΣ ΚΑΗ ΑΑΑΒ: Παξάξηεκα XIII ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξ. 1907/2006:
# Γελ πεξηέρεη νπζίεο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ΑΒΣ/αΑαΒ.

12.6

ΑΛΛΔ ΓΤΜΔΝΔΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ:
Γπλακηθό θαηαζηξνθήο ηνπ όδνληνο: Γελ είλαη δηαζέζηκν.
Γπλακηθό θσηνρεκηθνύ ζρεκαηηζκνύ όδνληνο: Γελ είλαη δηαζέζηκν.
Γπλακηθό πιαλεηηθήο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο: # Γελ είλαη δηαζέζηκν.
Γπλακηθό θαηαζηξνθήο ηνπ ελδνθξηληθνύ: Γελ είλαη δηαζέζηκν.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Αξ. 453/2010

Αλαζεώξεζε:
1/10/2014

ειίδα 11 /
12

MICRODOR PRO
Κσδηθόο: 66/375
ΣΜΗΜΑ 13: ΘΔΜΑΣΑ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ
13.1

ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Οδεγία 2008/98/ΔΚ:
Όπνπ είλαη δπλαηόλ, λα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο παξαγσγήο απνξξηκάησλ. Να αλαιύνληαη πηζαλέο κέζνδνη
επαλαμηνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο. Να κελ απνξξίπηεηαη ζε θξεάηηα ή ζην πεξηβάιινλ. Να απνξξίπηεηαη ζε εγθεθξηκέλα ζεκεία ζπιινγήο απνξξηκκάησλ.
Ο ρεηξηζκόο ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο
ηζρύνληεο ηνπηθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο. Γηα έιεγρν ηεο έθζεζεο θαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, αλαθεξζείηε ζην ηκήκα 8.
Απόξξηςε άδεησλ πεξηεθηώλ: Οδεγία 94/62/ΔΚ~2005/20/ΔΚ, Απόθαζε 2000/532/ΔΚ:
Οη άδεηνη πεξηέθηεο θαη ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο ηνπηθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο. Ζ ηαμηλόκεζε ηεο
ζπζθεπαζίαο σο επηθίλδπλν απόβιεην ζα εμαξηάηαη από ην βαζκό ζηνλ νπνίν είλαη άδεηα ή πεξηέρεη θαηάινηπα πνπ επζύλνληαη γηα ηελ ηαμηλόκεζή ηεο
ζύκθσλα κε ην
Κεθάιαην 15 01 ηεο Απόθαζεο 2000/532/ΔΚ, θαη ηελ πξνώζεζε ζηελ θαηάιιειν ηειηθό πξννξηζκό. Γηα ηνπο κνιπζκέλνπο πεξηέθηεο θαη ηε
ζπζθεπαζία λα πηνζεηνύληαη ηα ίδηα κέηξα γηα ην ίδην ην πξντόλ.
Γηαδηθαζίεο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξντόληνο:
# Απόξξηςε ζε εγθεθξηκέλεο ρσκαηεξέο , ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Αξ. 453/2010

Αλαζεώξεζε:
1/10/2014

ειίδα 12 /
12

MICRODOR PRO
Κσδηθόο: 66/375
ΣΜΗΜΑ 14: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
14.1

Αξηζκόο ΟΖΔ: Με εθαξκνδόκελν

14.2

ΧΣΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΦΟΡΣΧΖ ΟΖΔ: Με εθαξκνδόκελν

14.3
14.4

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΤΚΔΤΑΗΑ: Υεξζαία κεηαθνξά (ADR 2013) θαη
ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά (RID 2013):
Με ξπζκηδόκελε
Θαιάζζηα κεηαθνξά (IMDG 3510): Με ξπζκηδόκελε
Αεξνπνξηθή κεηαθνξά (ICAO/IATA
2012): Με ξπζκηδόκελε
Μεηαθνξά κέζσ εζσηεξηθώλ πισηώλ
νδώλ (ADN): Διεύζεξε.

14.5

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ:
Με εθαξκνδόκελν (δελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ).

14.6

ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΖΣΖ:
# Βεβαησζείηε όηη ηα άηνκα πνπ κεηαθέξνπλ ην πξντόλ γλσξίδνπλ ηί λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο δηαξξνήο. Η κεηαθνξά λα γ ίλεηαη
πάληα ζε θιεηζηνύο πεξηέθηεο πνπ είλαη ζε όξζηα ζέζε θαη αζθαιηζκέλνη.

14.7

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΥΤΓΖΝ, ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΠΛΟΗΑ (MARPOL) 73/78 ΚΑΗ ΣΟΝ ΚΧΓΗΚΑ ΗΜΟ: Με
εθαξκνδόκελν.

ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ / ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖ Δ.Δ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ:
Οη εθαξκνζηένη θαλνληζκνί γηα ην πξντόλ απηό γεληθά αλαθέξνληαη ζε απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.

15.1

Πεξηνξηζκνί ζηελ θαηαζθεπή, ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε: Βιέπε ζεκείν 1.2.
Έιεγρνο ησλ εγγελώλ θηλδύλσλ ζε κείδνλα αηπρήκαηα (Seveso III): Βιέπε ηκήκα 7.2.
Αλάγιπθεπξνεηδνπνίεζεθηλδύλνπ: Με εθαξκνδόκελν (δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλόκεζεο). Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία παηδηώλ: Με εθαξκνδόκελν (δελ
·

πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο).
Ννκνζεζία εηδηθά γηα ηα απνξξππαληηθά:
Πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ν Καλνληζκόο (ΔΚ) Αξ. 648/2004~907/2006 γηα ηα απνξξππαληηθά. Πεξηέρεη αληνληθά επηθαλεηνδξαζηηθά < 5 %, κε-ηνληηθά επηθαλεηνδξαζηηθά < 5 %,
αξώκαηα < 5
%, ΛΗΝΑΛΟΟΛΖ, ΚΟΤΜΑΡΗΝΖ, ΛΗΜΟΝΔΝΗΟ, ΒΔΝΕΗΟΘΔΗΑΕΟ-3(2Ζ)-ΟΝΖ. Μελ θαηαπίλεηε.
ΑΛΛΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ:
Γελ είλαη δηαζέζηκν

15.2

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΖΜΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ:
Με εθαξκνδόκελε (κείγκα).

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ (REACH)
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Αξ. 453/2010

Αλαζεώξεζε:
1/10/2014

ειίδα 13 /
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MICRODOR PRO
Κσδηθόο: 66/375
ΣΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
16.1

ΚΔΗΜΔΝΟ ΦΡΑΔΧΝ ΚΑΗ ΖΜΔΗΧΔΧΝ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ 2 ΚΑΗ / Ή 3:
Γειώζεηο θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1272/2008~790/2009 (CLP), Παξάξηεκα III:
H226 Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα. H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο
αλαπλεπζηηθέο νδνύο. H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. H317
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. H318 Πξνθαιεί ζνβαξέο νθζαικηθέο βιάβεο. H319 Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. H400
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. H412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο
πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
Φξάζεηο θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/ΔΟΚ~2001/59/ΔΚ (DSD), Παξάξηεκα III:
R10 Δύθιεθην. R22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R38 Δξεζηζηηθό ηνπ δέξκαηνο. R41 Κίλδπλνο ζνβαξήο νθζαικηθήο βιάβεο. R43 Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε κε ηελ επαθή κε ην δέξκα. R50
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. R50/53 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο
επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. R52/53
Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.
ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ:
πληζηάηαη, γηα όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρεηξίδεηαη ην πξντόλ απηό, λα παξαθνινπζήζεη βαζηθή θαηάξηηζε πξόιεςεο θηλδύλσλ ζηε εξγαζία, ώζηε λα
εξκελεπηεί θαη λα γίλεη θαηαλνεηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο θαη ε ζήκαλζε ησλ πξντόλησλ.
ΒΑΗΚΔ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΣΟΗΥΔΗΧΝ:
· Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Υεκηθώλ Πξντόλησλ: ECHA, http://echa.europa.eu/
· Πξόζβαζε ζηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, http://eur-lex.europa.eu/
· Δπξσπατθό Γξαθείν Υεκηθώλ Πξντόλησλ: Τπάξρνπζεο Υεκηθέο Οπζίεο, http://esis.jrc.ec.europa.eu/
· Καηώηεξεο Οξηαθέο Σηκέο, (AGCIH, 2011).
ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΚΑΗ ΑΚΡΧΝΤΜΗΑ:
Καηάινγνο ζπληνκνγξαθηώλ θαη αθξσλπκίσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ (αιιά δε ρξεζηκνπνηνύληαη απαξαίηεηα) ζην παξόλ δειηίν
δεδνκέλσλ αζθαιείαο:
· REACH: Καλνληζκόο πνπ αθνξά ηελ θαηαρώξηζε, αμηνιόγεζε, αδεηνδόηεζε θαη πεξηνξηζκνύο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ.
· DSD: Οδεγία Δπηθίλδπλσλ Οπζηώλ.
· DSD: Οδεγία Δπηθίλδπλσλ Παξαζθεπαζκάησλ.
· GHS: Παγθνζκίσο Δλαξκνληζκέλν ύζηεκα ηαμηλόκεζεο θαη επηζήκαλζεο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ.
· CLP: Δπξσπατθόο θαλνληζκόο πεξί ηαμηλόκεζεο επηζήκαλζεο θαη ζπζθεπαζίαο νπζηώλ θαη κεηγκάησλ.
· EINECS: Δπξσπατθό Δπξεηήξην Υεκηθώλ Οπζηώλ πνπ Κπθινθνξνύλ ζην Δκπόξην.
· ELINCS: Δπξσπατθόο θαηάινγνο Κνηλνπνηεζεηζώλ Υεκηθώλ Οπζηώλ.
· CAS: Αξηζκόο θαηαρώξεζεο ηεο ππεξεζίαο Chemical Abstracts (Σκήκα ηεο Ακεξηθαληθή Έλσζε Υεκηθώλ).
· UVCB: Οπζίεο άγλσζηεο ή αζηαζνύο ζύλζεζεο, πξντόληα πνιύπινθσλ αληηδξάζεσλ ή βηνινγηθά πιηθά).
· SVHC: Οπζίεο πνπ πξνθαινύλ κεγάιε αλεζπρία.
· PBT: Αλζεθηηθέο, βηνζπζζσξεύζηκεο θαη ηνμηθέο νπζίεο.
· vPvB: Αθξσο αλζεθηηθή θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκε νπζία.
· VOC: Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο.
· DNEL: Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (REACH).
· PNEC: Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο (REACH).
· LD50: Μέζε ζαλαηεθόξα δόζε (ε κνλαδηθή δόζε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ην ζάλαην ηνπ 50 % ησλ εθηεζέλησλ πεηξακαηόδσσλ).
· LC50: Μέζε ζαλαηεθόξνο ζπγθέληξσζε (ζπγθέληξσζε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ην ζάλαην θαηά ηελ έθζεζε ζε 50 % ησλ εθηεζέλησλ
πεηξακαηόδσσλ).
· UN: Οξγαληζκόο Ζλσκέλσλ Δζλώλ.
· ADR: Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ.
· RID: Καλνληζκόο ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
· IMDG: Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Κώδηθαο γηα ηε Μεηαθνξά ησλ Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ.
· IATA = Γηεζλήο Έλσζε Αεξνπνξηθώλ Μεηαθνξώλ
· ICAO: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο.
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ:
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο πνπ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ην άξζξν 31 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 (REACH) θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηνπ Καλνληζκνύ
(ΔΔ) Αξ. 453/2010.
ΗΣΟΡΗΚΟ:
Έθδνζε: 6
Έθδνζε: 7

Αλαζεώξεζε:
27/02/2014
01/10/2014

Σξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο:
# Πηζαλέο λνκνζεηηθέο, ζπγθεηκεληθέο, αξηζκεηηθέο, κεζνδνινγηθέο θαη θαλνληζηηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο επηζεκαίλνληαη ζην παξόλ
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο κε ην ζεκείν # ζε θόθθηλν ρξώκα θαη πιάγηα γξάκκαηα.

Οη πιεξνθνξίεο ηνπ παξόληνο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο βαζίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο γλώζεηο καο, ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. θαη ηνπο εζληθνύο λόκνπο,
δεδνκέλνπ όηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ ρξεζηώλ είλαη πέξαλ ηε γλώζεο θαη ηνπ ειέγρνπ καο. Σν πξντόλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιινπο ζθνπνύο από
απηνύο πνπ πξνζδηνξίδνληαη, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ιεθζνύλ γξαπηέο νδεγίεο. Απνηειεί πάληα επζύλε ηνπ ρξήζηε λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπηθώλ θαλόλσλ θαη ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πεξηγξάθνπλ απνθιεηζηηθά ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηνπ
πξντόληνο θαη δελ πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο εγγύεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντόληνο.

