
STERISEPT 

∆ελτίου δεδοµένων ασφαλείας 
Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα ΙI όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον καν 

830/2015 και ισχυει σημερα 
 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ  

 112 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 1.4  

 AS Chemi-Pharm 
Põllu 132 
10917 Tallinn - Estonia 
Τηλέφωνο: +3726778805 -  
Φαξ: +3726778807 
chemi-pharm@chemi-pharm.com 
www.chemi-pharm.com 

Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας: 1.3  

 Χρήσεις που αντενδείκνυνται: Χρήσεις οι οποίες δεν περιγράφονται ούτε στο παρόν ούτε στο εδάφιο 7.3   

 Ενδεδειγµένες χρήσεις: Παρασιτοκτόνο για περιβαλλοντική χρήση. Αποκλειστικά επαγγελµατική χρήση.   

 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις: 1.2  

 STERISEPT Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 1.1  

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝOΤΗΤΑΣ  

 

2.2 

 

 

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα από κατάποση, Κατηγορία 4 
Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2 
Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλµικές βλάβες, Κατηγορία 1 
Skin Corr. 1B: ∆ιάβρωση του δέρµατος, Κατηγορία 1B 
STOT RE 2: Τοξικότητα συγκεκριµένη από κατάποση σε ορισµένα όργανα (επαναλαµβανόµενες εκθέσεις), Κατηγορία 2 
STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριµένη µε επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (µοναδική έκθεση), Κατηγορία 3 

 

Η ταξινόµηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύµφωνα µε τον Κανονισµό Νº1272/2008 (CLP). 

 

    

     

   

 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος: 2.1  

 

Δηλώσεις προφύλαξης:

 

   

 

H302 - Ετηβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις 
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα кш οφθαλµικές βλάβες 
H373 - Μετά από παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη κατάποση, µπορεί να προξενήσει βλάβες σε όργανα του σώµατος 
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 

  

 Προειδοποιητική λέξη
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις κινδυνου: 

 

  

  

  

 

Στοιχεία επισήµανσης: 

Κανονισµός Νº1272/2008 (CLP):  
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P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονιδια/ατµούς/εκνεφώµατα 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο 
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. MHN προκαλέσετε εµετό 

Εικονογράμματα κινδύνου



STERISEPT 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝOΤΗΤΑΣ (συνέχεια)  

 Άνευ αντικειµένου   

 Άλλοι κίνδυνοι: 2.3  

 Άνευ αντικειµένου    

 Πρόσθετες πληροφορίες:    

 

 

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ(ή µε τα µαλλιά): Αφαιρέστε αµέσως όλα ταµολυσµένα ενδύµατα. 
Ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό/στο ντους. 
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον    να    ξεκουραστεί    σε   
στάση  που    διευκολύνει   την    αναπνοή 
P391: Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα 
P405: Φυλάσσεται κλειδωµένο 
P501: ∆ιάθεση    του    περιεχοµένου/περι
κτη σύµφωνα    µε    τους    τοπι-κούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονι-σµούς 
(Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012) 

   

 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΣYΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚA  

 Σύµφωνα µε το Προσάρτηµα II του Κανονισµού (ΕE) Νº1907/2006 (σηµείο 3), το προϊόν περιέχει:   

 συστατικά:   

 ∆ιάλυµα Χηµική περιγραφή:   

 Συγκέντρωση Χηµικό όνοµα/ταξινόµηση Αναγνώριση   

01-2119457435-35-XXXX 

107-98-2 
203-539-1 
603-064-00-3 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

    

 

Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Προσοχή  

  10 - <25 % 

   1-µεθοξυ-προπανόλη-2 

 

01-2119980592-29-XXXX 

2372-82-9 
219-145-8 
Μη εφαρµόσιµο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

    
 

Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Corr. 1B: H314; STOT RE 2: 
H373 - Κίνδυνος 

 

  10 - <25 %  

  
η 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 

 

01-2119450011-60-XXXX 

34590-94-8 
252-104-2 
Μη εφαρµόσιµο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

      

  10 - <25 %   

   Dipropylene Glycol Methyl Ether 

 

01-2119474164-39-XXXX 

79-33-4 
201-196-2 
Μη εφαρµόσιµο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

    

 

Κανονισµός Νº1272/2008 E
 

ye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Κίνδυνος 

  2,5 - <10 %  

  
η 

L-(+)-lactic acid 

 

Μη εφαρµόσιµο 

68439-46-3 
Μη εφαρµόσιµο 
Μη εφαρµόσιµο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

    
 

Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Κίνδυνος  

  2,5 - <10 %  

  
η 

Alcohol ethoxylate (C9-C11) 

 

Μη εφαρµόσιµο 

Μη εφαρµόσιµο 
606-258-6 
Μη εφαρµόσιµο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

    

 

Aquatic Chronic 2: H411  

  2,5 - <10 %  

  
η 

Acrylic copolymer 

 

Μη εφαρµόσιµο 

68391-01-5 
269-919-4 
Μη εφαρµόσιµο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

    Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Corr. 1B: H314 - Κίνδυνος  

  2,5 - <10 %  

  
η 

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides 

 

Μη εφαρµόσιµο 

85409-23-0 
287-090-7 
Μη εφαρµόσιµο 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 

    

 

Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314 - Κίνδυνος  

  2,5 - <10 %  

   
η 

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides

 

Μη εφαρµόσιµο 

1589-47-5 
216-455-5 
603-106-00-0 

CAS: 
EC: 
Index: 
REACH: 

  

 
 

    

Repr. Cat 2: 

Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Repr. 1B: H360D; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 -  
Κίνδυνος 

 

  <1 %  

   2-µεθοξυπροπανόλ 

 
 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επικιδυνότητα των χηµικών ουσιών, διαβάστε τις παραγράφους 8, 11, 12 και 
16. 

  
 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜEΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
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  Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: 6.1   

STERISEPT 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜEΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (συνέχεια)  

 Άνευ αντικειµένου   

 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: 4.3  

 Οι οξείες και καθυστερηµένες επιπτώσεις αποτελούν τις υποδείξεις των τµηµάτων 2 και 11.   

 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες: 4.2  

  Αν χρειαστεί άµεση ιατρική φροντίδα, να του δείξετε το δελτίο MSDS του προϊόντος αυτού. Μην προκληθεί εµετός, επειδή η εξώθηση 
του στοµάχου µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην βλέννα της άνω πεπτικής οδού και την αναρρόφησή της, στην αναπνευστική οδό. 
Να ξεπλυθούν το στόµα και ο λαιµός, µια και υπάρχει η πιθανότητα του να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση. Σε περίπτωση που ο 
πληγωµένος χάσει τις αισθήσεις του, να µην του δοθεί τίποτα από το στόµα, ως ότου φτάσει ένας γιατρός. Να παραµείνει σε 
ανάπαυση ο πληγωµένος. 

   

  Από κατάποση :    

  Να ξεβγάλετε τα µάτια µε άφθονο νερό σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυµατία 
να τρίψει ή να κλείσει τα µάτια του. Σε περίπτωση που ο τραυµατισµένος φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν, µε τον 
όρο αυτοί να µην είναι κολληµένοι στα µάτια. ∆ιαφορετικά, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας πρόσθετος τραυµατισµός. Σε κάθε 
περίπτωση, µετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο γρήγορα, µε το MSDS του προϊόντος. 

   

  Από επαφή µε τα µάτια:    

  Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και υποδήµατα, ξεπλύνετε το δέρµα ή, εάν µπορείτε, τότε κάντε ντους στον πληγωµένο, µε άφθονο 
κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι.   Σε περίπτωση παθήσεως, είναι σηµαντικό το να πάτε σε γιατρό. Αν το µείγµα έχει προκαλέσει 
εγκαύµατα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν τα ρούχα µιας και θα µπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα είναι κολληµένα 
στο δέρµα. Αν σχηµατιστούν φουσκάλες στο δέρµα, αυτές ποτέ δεν θα πρέπει να σπάσουν, µια και θα αυξάνονταν ο κίνδυνος 
µόλυνσης. 

   

  Από επαφή µε το δέρµα:    

  Βγάλτε τον τραυµατία από το σηµείο της έκθεσης, χορηγείστε του καθαρό αέρα και να µείνει σε ανάπαυση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, 
όπως µια καρδιοαναπνευστική διακοπή να εφαρµοστούν τεχνικές τεχνητής αναπνοής (αναπνοή στόµα µε στόµα, καρδιακό µασάζ, 
παροχή οξυγόνου, κλπ.) απαιτώντας άµεση ιατρική περίθαλψη. 

   

  Από εισπνοή:    

  Αν απαιτείται άµεση ιατρική φροντίδα, δείξτε την κάρτα MSDS αυτού του προϊόντος.    

  Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών: 4.1   

 

 

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

  Ενεργείτε σύµφωνα µε το Εσωτερικό Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης και τα Πληροφοριακά ∆ελτία, περί των σωστών ενεργειών προ 
ατυχηµάτων και άλλων εκτάκτων περιστατικών. Να αποσυρθεί η οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ψυχθούν 
τα δοχεία και οι δεξαµενές αποθήκευσης του προϊόντος, που µπορεί να υποστούν ανάφλεξη, έκρηξη ή BLEVE (έκρηξη µε εκτόνωση 
ατµού ζέοντος υγρού) σαν συνέπεια υψηλών θερµοκρασιών. Να αποφεύγεται η απόρριψη των προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς στο υδάτινο περιβάλλον . 

   

  Πρόσθετες διατάξεις:    

  Ανάλογα µε το µέγεθος της πυρκαγιάς, µπορεί να γίνει αναγκαία η χρήση ενδυµάτων πλήρους προστασίας και µιας αυτόνοµης 
διάταξης αναπνοής. Να διατίθεται ένα ελάχιστο εγκαταστάσεων πρώτων βοηθειών, ή διατάξεων εκτάκτου ανάγκης (πυρίµαχες 
κουβέρτες, φορητό φαρµακείο,...) 

   

  Συστάσεις για τους πυροσβέστες: 5.3   

  Σαν συνέπεια της καύσης ή της θερµικής αποσύνθεσης, δηµιουργούνται υπό-προϊόντα αντίδρασης που µπορεί να είναι πολύ τοξικά και 
κατά συνέπεια, µπορεί να εµφανίζουν έναν υψηλό κίνδυνο για την υγεία. 

   

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

  Μη εύφλεκτο προϊόν, υπό φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης, χειρισµού και χρήσης, περιέχοντας εύφλεκτες ουσίες. Σε περίπτωση 
φλεγµονής, σαν συνέπεια αθέµιτου χειρισµού, αποθήκευσης ή χρήσης, να χρησιµοποιήσετε κατά προτίµηση πυροσβεστήρες γενικής 
χρήσης (σκόνη ABC), σε συµφωνία µε τον Κανονισµό περί εγκαταστάσεων προστασίας κατά πυρκαγιών (Π.∆. 1942/1993). ∆ΕΝ 
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η χρήση νερού σε πίδακα, σαν παράγοντας κατάσβεσης. 

   

  Πυροσβεστικά µέσα: 5.1   

 

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ  
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ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ (συνέχεια)  

  Βλέπε παραγράφους 8 και 13.    

  Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: 6.4  

 Η όποια απόρριψη να απορροφάται µε άµµο ή µε ένα αδρανές απορροφητικό και να µεταφέρεται σε ένα ασφαλές µέρος. Να µην 
απορροφάται σε πριονίδι ή σε άλλες εύφλεκτες απορροφητικές ουσίες. Για την όποια θεώρηση σχετικά µε σωστή απόσυρση, 
διαβάσετε την επιγραφή παραγράφου 13. 

  

  Συνιστάται:    

  Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό: 6.3   

  Να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση κάθε είδους απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον . Το προϊόν να εµπεριέχεται σωστά εντός δοχείων 
που να κλείνουν ερµητικά.   Να ειδοποιείται η αρµόδια αρχή σε περίπτωση έκθεσης στο ευρύ κοινό, ή στο περιβάλλον. 

   

  Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 6.2   

  Να αποµονωθούν οι διαρροές, µε την προϋπόθεση αυτό να µην σηµαίνει έναν επιπρόσθετο κίνδυνο για τα πρόσωπα που κάνουν 
αυτήν την εργασία. Να αδειάσει η ζώνη και να διατηρηθούν µακριά τα άτοµα που δεν έχουν προστασία. Προ της όποιας πιθανής 
επαφής µε το προϊόν που έχει χυθεί, τότε είναι υποχρεωτική η χρήση διατάξεων προσωπικής προστασίας (∆είτε την επιγραφή 8). 
Πρωταρχικά να αποφεύγεται ο σχηµατισµός εύφλεκτων µιγµάτων ατµού-αέρος, είτε είναι µέσω του εξαερισµού, είτε από την χρήση 
ενός παράγοντα αδρανοποίησης. Να αποσυρθεί η οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. Να αφαιρούνται οι ηλεκτροστατικές φορτίσεις µέσω 
της διασύνδεσης όλων των αγώγιµων επιφανειών, πάνω στις οποίες µπορεί να σχηµατιστεί στατικός ηλεκτρισµός και µε το που είναι 
συνδεδεµένο το σύνολο σε γείωση. 

   

 

 

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

 30 ºC Μέγιστη θερµοκρασία:    

 5 ºC Ελάχιστη θερµοκρασία:    

  Τεχνικά µέτρα σωστής αποθήκευσης. A.-    

  Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων: 7.2   

 Λόγω της επικινδυνότητας αυτού του προϊόντος για το περιβάλλον, συνίσταται να το χειρίζεστε εντός µιας περιοχής που να 
διαθέτει φραγµούς ελέγχου της µόλυνσης σε περίπτωση τυχαίας απόρριψης, όπως επίσης κοντά σε αυτό να διατίθεται 
απορροφητικό υλικό. 

   

 Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη των κινδύνων στο περιβάλλον. D.-   

 Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισµού. Να πλένετε µετά τα χέρια σας µε τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισµού.    

  Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη των τοξικολογικών και εργονοµικών κινδύνων. C.-    

 Να αποφεύγεται η εξάτµιση του προϊόντος, µια και περιέχει εύφλεκτες ουσίες, οι οποίες µπορεί να φτάσουν να σχηµατίσουν 
εύφλεκτα µίγµατα ατµού/αέρος, στην παρουσία πηγών ανάφλεξης. Να ελέγχονται οι πηγές ανάφλεξης (κινητά τηλέφωνα, 
σπίθες,...) και όταν γίνονται µεταγγίσεις υγρών, να γίνονται σε αργές ταχύτητες, για να αποφευχθεί η δηµιουργία σχηµατισµού 
στατικού ηλεκτρισµού.  Να αποφεύγονται οι εκτοξεύσεις και οι ψεκασµοί. Να δείτε την επιγραφή της παραγράφου 10 σχετικά µε 
τις προϋποθέσεις και τα υλικά που θα πρέπει να αποφεύγονται. 

   

  Τεχνικές συστάσεις για την πρόληψη των εκρήξεων και των πυρκαγιών. B.-    

 Να τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία όσον αφορά την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων. Να παραµένει σε δοχεία που είναι 
ερµητικά κλεισµένα. Να ελέγχονται οι υπερχειλίσεις και τα κατάλοιπα, αποσύροντάς τα µε ασφαλείς µεθόδους (επιγραφή 
παραγράφου 6). Να αποφεύγεται η ελεύθερη απόρριψη, από το δοχείο.  Να διατηρείτε µια τάξη και καθαριότητα, όπου κάποιοι 
χειρίζονται επικίνδυνα προϊόντα. 

   

  Προφυλάξεις για έναν ασφαλέστερο χειρισµό A.-    

  Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό: 7.1   

  Εκτός από τις ενδείξεις που έχουν ήδη αναφερθεί, δεν χρειάζεται καµία ειδική σύσταση όσον αφορά τις χρήσεις αυτού του προϊόντος.    

  Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: 7.3   

 Αποφεύγετε τις πηγές θερµότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισµού και την επαφή µε τα τρόφιµα. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε την επιγραφή παραγράφου 10.5. 

   

  Γενικές συνθήκες σωστής αποθήκευσης. B.-    

 

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

  Ουσίες των οποίων οι οριακές τιµές για την επαγγελµατική έκθεση θα πρέπει να ελέγχονται στην θέση εργασίας (Π.∆. 307/1986, Π.∆. 
77/93, Π.∆. 90/99, Π.∆. 339/01, Π.∆. 162/07, Π.∆. 12/2012): 

   

  Παράµετροι ελέγχου: 8.1   
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ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (συνέχεια)  

 Οριακές περιβαλλοντικές τιµές Αναγνώριση   

   

 2014 Έτος EC: 203-539-1   

 1080 mg/m³ 300 ppm Ανώτατη Οριακή Τιµή 
έκθεσης 

CAS: 107-98-2   

 360 mg/m³ 100 ppm Οριακή τιµή έκθεσης 1-µεθοξυ-προπανόλη-2   

 
 

  

 2014 Έτος EC: 252-104-2   

 900 mg/m³ 150 ppm Ανώτατη Οριακή Τιµή 
έκθεσης 

CAS: 34590-94-8   

 600 mg/m³ 100 ppm Οριακή τιµή έκθεσης Dipropylene Glycol Methyl Ether   

 DNEL (Εργαζοµένων):   

 Τοπικό Systemic Τοπικό Systemic  Αναγνώριση   

 Μεγάλη έκθεση Έκθεση σύντοµης διάρκειας      

   

 Άνευ αντικειµένου 369 mg/m³ 553,5 mg/m³ Άνευ αντικειµένου Εισπνοή EC: 203-539-1   

 Άνευ αντικειµένου 50,6 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το δέρµα CAS: 107-98-2   

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το στόµα 1-µεθοξυ-προπανόλη-2   

   

 Άνευ αντικειµένου 2,35 mg/m³ Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Εισπνοή EC: 219-145-8   

 Άνευ αντικειµένου 0,91 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το δέρµα CAS: 2372-82-9   

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το στόµα N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine   

   

 Άνευ αντικειµένου 310 mg/m³ Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Εισπνοή EC: 252-104-2   

 Άνευ αντικειµένου 65 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το δέρµα CAS: 34590-94-8   

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το στόµα Dipropylene Glycol Methyl Ether   

 
 

  

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου 592 mg/m³ Άνευ αντικειµένου Εισπνοή EC: 201-196-2   

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το δέρµα CAS: 79-33-4   

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το στόµα L-(+)-lactic acid   

 DNEL (Πληθυσµού):   

 Τοπικό Systemic Τοπικό Systemic  Αναγνώριση   

 Μεγάλη έκθεση Έκθεση σύντοµης διάρκειας      

   

 Άνευ αντικειµένου 43,9 mg/m³ Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Εισπνοή EC: 203-539-1   

 Άνευ αντικειµένου 18,1 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το δέρµα CAS: 107-98-2   

 Άνευ αντικειµένου 3,3 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το στόµα 1-µεθοξυ-προπανόλη-2   

   

 Άνευ αντικειµένου 0,7 mg/m³ Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Εισπνοή EC: 219-145-8   

 Άνευ αντικειµένου 0,54 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το δέρµα CAS: 2372-82-9   

 Άνευ αντικειµένου 0,2 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το στόµα N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine   

   

 Άνευ αντικειµένου 37,2 mg/m³ Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Εισπνοή EC: 252-104-2   

 Άνευ αντικειµένου 15 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το δέρµα CAS: 34590-94-8   

 Άνευ αντικειµένου 1,67 mg/kg Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το στόµα Dipropylene Glycol Methyl Ether   

 
 

  

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου 296 mg/m³ Άνευ αντικειµένου Εισπνοή EC: 201-196-2   

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Από το δέρµα CAS: 79-33-4   

 Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου Άνευ αντικειµένου 35,4 mg/kg Από το στόµα L-(+)-lactic acid   

 PNEC:   

   Αναγνώριση   

   

 5,2 mg/kg Ίζηµα (Θαλάσσιο νερό) Άνευ αντικειµένου Από το στόµα    

 52,3 mg/kg Ίζηµα (Γλυκού νερού) 100 mg/L Περιοδικά EC: 203-539-1   

 1 mg/L Θαλάσσιο νερό 5,49 mg/kg Έδαφος CAS: 107-98-2   

 10 mg/L Γλυκού νερού 100 mg/L STP 1-µεθοξυ-προπανόλη-2   

   

 0,85 mg/kg Ίζηµα (Θαλάσσιο νερό) Άνευ αντικειµένου Από το στόµα    

 8,5 mg/kg Ίζηµα (Γλυκού νερού) 0,00015 mg/L Περιοδικά EC: 219-145-8   

 0,0001 mg/L Θαλάσσιο νερό 45,34 mg/kg Έδαφος CAS: 2372-82-9   

 0,001 mg/L Γλυκού νερού 1,33 mg/L STP N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine   

   

 7,02 mg/kg Ίζηµα (Θαλάσσιο νερό) Άνευ αντικειµένου Από το στόµα    

 70,2 mg/kg Ίζηµα (Γλυκού νερού) 190 mg/L Περιοδικά EC: 252-104-2   

 1,9 mg/L Θαλάσσιο νερό 2,74 mg/kg Έδαφος CAS: 34590-94-8   

 19 mg/L Γλυκού νερού 4168 mg/L STP Dipropylene Glycol Methyl Ether   
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  Έλεγχοι από την έκθεση στο περιβάλλον:    

    

STERISEPT 

 

 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (συνέχεια)  

   Αναγνώριση   

 
 

  

 Άνευ αντικειµένου Ίζηµα (Θαλάσσιο νερό) Άνευ αντικειµένου Από το στόµα    

 Άνευ αντικειµένου Ίζηµα (Γλυκού νερού) Άνευ αντικειµένου Περιοδικά EC: 201-196-2   

 Άνευ αντικειµένου Θαλάσσιο νερό Άνευ αντικειµένου Έδαφος CAS: 79-33-4   

 1,3 mg/L Γλυκού νερού 10 mg/L STP L-(+)-lactic acid   

  Προστασία του αναπνευστικού συστήµατος. B.-    

  Σύµφωνα µε την σειρά προτεραιοτήτων για τον έλεγχο της επαγγελµατικής έκθεσης, συνιστάται ο τοπικός εξαερισµός 
στον χώρο εργασίας σαν µέτρο γενικής προστασίας για την αποφυγή της υπέρβασης των ορίων επαγγελµατικής έκθεσης. Σε 
περίπτωση χρήσεως µέσων ατοµικής προστασίας θα πρέπει να έχουν την σήµανση "CE". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τα µέσα ατοµικής προστασίας (αποθήκευση, χρήση, καθαρισµός, συντήρηση, κλάση προστασίας, ...) αναφέρονται στο 
ενηµερωτικό δελτίο που παρέχεται από τον κατασκευαστή του ΜΑΠ. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παράγραφο αυτή 
αναφέρονται στο προϊόν και µόνον. Τα µέτρα ασφαλείας για το αραιωµένο προϊόν µπορεί να διαφέρουν, ανάλογα µε τον βαθµό 
της αραίωσης, την χρήση, τον τρόπο εφαρµογής, κ.τ.λ. Για να καθοριστεί η υποχρέωση εγκατάστασης στις αποθήκες ντους για 
έκτακτες ανάγκες ή/και για ειδική συσκευή έκπλυσης οφθαλµών, θα λαµβάνονται υπόψη οι κανόνες που αφορούν στην 
αποθήκευση χηµικών προϊόντων, που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις παραγράφους 7.1 
και 7.2.  

   

  Γενικά µέτρα ασφαλείας και υγιεινής στο περιβάλλον εργασίας A.-    

  Έλεγχοι έκθεσης: 8.2   

 Θα είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού εξοπλισµού, σε περίπτωση σχηµατισµού σταγονιδίων οµίχλης ή στην περίπτωση που
υπέρβασης των ορίων επαγγελµατικής έκθεσης. 

  

  Συγκεκριµένη προστασία για τα χέρια. C.-    

 Παρατηρήσεις Κανονισµοί CEN Σηµαδεµένο ΜΑΠ  Εικονόγραµµα   

 Ο ενδεικνυόµενος από τον κατασκευαστή χρόνος 
διέλευσης (Breakthrough Time) θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από το διάστηµα χρήσης του προϊόντος. 
Μην χρησιµοποιείτε προστατευτικές κρέµες, µετά από 

την επαφή του προϊόντος µε το δέρµα. 

EN 374-1:2003 
EN 374-3:2003/AC:2006 
EN 420:2003+A1:2009 

Γάντια πολλαπλών χρήσεων 
για χηµική προστασία  

Υποχρεωτική 
προστασία των χεριών 

  

  Προστασία προσώπου και οφθαλµών. D.-    

 Παρατηρήσεις Κανονισµοί CEN Σηµαδεµένο ΜΑΠ  Εικονόγραµµα   

 Καθηµερινά, να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται, σε 
συµφωνία µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

EN 166:2001 
EN 167:2001 
EN 168:2001 

EN 172:1994/A1:2000 
EN 172:1994/A2:2001 

EN ISO 4007:2012 

Προστατευτικό κάλυµµα 
προσώπου 

Υποχρεωτική 
προστασία του 

προσώπου 

  

  Προστασία του σώµατος E.-    

 Παρατηρήσεις Κανονισµοί CEN Σηµαδεµένο ΜΑΠ  Εικονόγραµµα   

 Αποκλειστική χρήση στη θέση εργασίας. Περιοδικός 
καθαρισµός σε συµφωνία µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

EN 13034:2005+A1:2009 
EN 168:2001 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 
EN ISO 6529:2001 
EN ISO 6530:2005 

EN 464:1994  

Μιας χρήσης ένδυµα για 
προστασία από χηµικούς 

κινδύνους 

Υποχρεωτική 
προστασία του 

σώµατος 

  

 Προ οποιασδήποτε ένδειξης φθοράς, να 
αντικαθίστανται οι µπότες 

EN ISO 20345:2011  
EN 13832-1:2006 

EN ISO 20344:2011 

Υποδήµατα ασφαλείας προ 
χηµικών κινδύνων 

Υποχρεωτική 
προστασία των 

ποδιών 

  

  Συµπληρωµατικά µέτρα εκτάκτου ανάγκης F.-    

 Κανονισµοί  Μέτρο εκτάκτου ανάγκης Κανονισµοί  Μέτρο εκτάκτου ανάγκης   

 DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

Οφθαλµόλουτρο  

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2002 

Ντους εκτάκτου ανάγκης 
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 Άνευ αντικειµένου * Επιφανειακή τάση στους 20 ºC:   

  Άλλες πληροφορίες: 9.2  

 Άνευ αντικειµένου * Άνω όριο αναφλεξιµότητας:   

 Άνευ αντικειµένου * Κάτω όριο αναφλεξιµότητας:   

 270 ºC Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης:   

 35 ºC Σηµείο  ανάφλεξης:   

 Αναφλεξιµότητα:   

 Άνευ αντικειµένου * Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως:   

 Άνευ αντικειµένου * Θερµοκρασία αποσύνθεσης:   

 Άνευ αντικειµένου * Ιδιότητα διαλυτότητας:   

 Άνευ αντικειµένου * ∆ιαλυτότητα στο νερό στους 20 ºC:   

 Άνευ αντικειµένου * Συντελεστής κατανοµής µείγµατος 
n-οκτανόλης/νερού στους 20 ºC: 

  

 Άνευ αντικειµένου * Πυκνότητα ατµών στους 20 ºC:   

 9,5- 10,5 pH:   

 Άνευ αντικειµένου * Συγκέντρωση :   

 Άνευ αντικειµένου * Κινηµατικό ιξώδες στους 40 ºC:   

 Άνευ αντικειµένου * Κινηµατικό ιξώδες στους 20 ºC:   

 Άνευ αντικειµένου * ∆υναµικό ιξώδες στους 20 ºC:   

 1,018 - 1,028 Σχετική πυκνότητα στους 20 ºC:   

 Άνευ αντικειµένου * Πυκνότητα στους 20 ºC:   

 Χαρακτηρισµός επικινδυνότητας προϊόντος:   

 Άνευ αντικειµένου * Ταχύτητα  εξάτµισης στους 20 ºC:   

 10627 Pa  (11 kPa) Πίεση  ατµών στους 50 ºC:   

 2027 Pa Πίεση  ατµών στους 20 ºC:   

 133 ºC Θερµοκρασία βρασµού σε ατµοσφαιρική πίεση:   

 Πτητικότητα:   

 Χαρακτηριστική Οσµή:   

 Άχρωµο Χρώµα:   

 Ρευστό Εµφάνιση:   

 Υγρό Φυσική κατάσταση σε 20 
ºC: 

  

 Φυσική εµφάνιση:   

  Για πλήρεις πληροφορίες δείτε το φύλλο δεδοµένων προϊόντος.     

  Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες: 9.1   

 STERISEPT 
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 105,32 g/mol Μέσο µοριακό βάρος:   

 4,79 Μέσος αριθµός ατόµων 
άνθρακα: 

  

 Άνευ αντικειµένου Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 
ºC: 

  

 35,81 % βάρους Π.Ο.Ε.. (Παροχή):   

 Σε εφαρµογή της Οδηγίας 1999/13/EE, αυτό το προϊόν εµφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:   

 Πτητικές οργανικές ενώσεις:   

  ∆υνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, συνίσταται το να αποφεύγεται η απόρριψη, και του προϊόντος, 
αλλά και του δοχείου του, στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιγραφή παραγράφου 7.1.D. 

   

 

 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ  

 
  *∆εν ισχύει, λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν παρέχει πληροφορίες ιδιοκτησία της επικινδυνότητας του.  
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  Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-χρόνου έκθεσης: F-     

 Βάσει  των  διαθέσιµων  δεδοµένων,  τα  κριτήρια  ταξινόµησης  δεν  πληρούνται, και δεν παρουσιάζει ουσίες ταξινοµηµένες 
σαν επικίνδυνες, µε ευαισθητοποιητικά αποτελέσµατα.  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιγραφή παραγράφου 3. 

   

 Αποτελέσµατα της ευαισθητοποίησης : E-   

 Βάσει  των  διαθέσιµων  δεδοµένων,  τα  κριτήρια  ταξινόµησης  δεν  πληρούνται. Ωστόσο, παρουσιάζει ουσίες ταξινοµηµένες 
ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παράγραφο 3. 

   

 Αποτελέσµατα CMR (καρκινογένεσης, µεταλλαξιγέννεσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγή): D-   

 Κυρίως µπορεί, η επαφή µε το δέρµα να καταστρέψει τους ιστούς σε όλο το πάχος τους, προξενώντας εγκαύµατα. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις παρενέργειες από την επαφή µε το δέρµα, δείτε την επιγραφή 2. 

   

 Επαφή µε το δέρµα και τα µάτια: C-   

 Σε περίπτωση παρατεταµένης εισπνοής, το προϊόν είναι καταστροφικό για τους ιστούς των βλεννογόνων µεµβρανών και το 
ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα 

   

 Εισπνοή: B-   

 ∆ιαβρωτικό προϊόν, η κατάποσή του προξενεί εγκαύµατα καταστρέφοντας τους ιστούς, σε όλο το πάχος των. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τις παρενέργειες από την επαφή µε το δέρµα, δείτε την επιγραφή 2. 

   

  Κατάποση: A.-    

 Σε περίπτωση παρατεταµένης, επαναλαµβανόµενης έκθεσης, ή σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα καθορισµένα όρια έκθεσης σε 
επαγγελµατίες, µπορούν να δηµιουργηθούν δυσµενείς επιπτώσεις για την υγεία, ανάλογα µε την οδό της έκθεσης: 

  

  Επικίνδυνα αποτελέσµατα για την υγεία:    

 Περιέχει γλυκόλες, πιθανότητα επικίνδυνων συνεπειών για την υγεία και για αυτό αντενδείκνυται η µακροχρόνια εισπνοή των ατµών 
του προϊόντος 

  

  ∆εν διαθέτουµε πειραµατικά στοιχεία από το µείγµα µόνο του, σχετικά µε τις τοξικολογικές ιδιότητες. Την στιγµή που γίνονταν 
ταξινόµηση της επικινδυνότητας σχετικά µε τα διαβρωτικά ή ερεθιστικά αποτελέσµατα, έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις που 
περιέχονται στην ενότητα 3.2.5 του Παραρτήµατος VI του Οδηγία 67/548/EE και στις παραγράφους b) και c) της ενότητας 3 του 
άρθρου 6 του Οδηγία 1999/45/EE. 

   

  Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις: 11.1   

 STERISEPT 

 

 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια)  

 Άνευ αντικειµένου * ∆είκτης διαθλάσεως:   

 

  *∆εν ισχύει, λόγω της φύσης του προϊόντος, δεν παρέχει πληροφορίες ιδιοκτησία της επικινδυνότητας του.  

 

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡOΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ  

  ∆είτε τις επιγραφές 10.3, 10.4 και 10.5 για να γνωρίσετε τα προϊόντα της αποσύνθεσης συγκεκριµένα. Αναλόγως των συνθηκών 
αποσύνθεσης, σαν συνέπεια της ιδίας, µπορούν να ελευθερωθούν σύνθετα µίγµατα χηµικών ουσιών: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
µονοξείδιο του άνθρακα και άλλες οργανικές ενώσεις. 

   

  Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 10.6   

    

 Μη εφαρµόσιµο Να αποφεύγεται η απευθείας 
επίπτωση 

Προειδοποίηση Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο   

  Άλλα Καύσιµα υλικά Οξειδωτικά υλικά Νερό Οξέα    

  Μη συµβατά υλικά: 10.5   

    

 Μη εφαρµόσιµο Να αποφεύγεται η απευθείας 
επίπτωση 

Προειδοποίηση Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο   

  Υγρασία  Ηλιακό φως Θέρµανση    Επαφή µε τον αέρα Πρόσκρουση και τριβή    

 Κατάλληλα για χειρισµό και αποθήκευση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος:   

  Συνθήκες προς αποφυγήν: 10.4   

  Σύµφωνα µε τους κανονισµούς δεν αναµένεται να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις σε πίεση ή υπερβολικές θερµοκρασίες     

  Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: 10.3   

  Χηµικώς σταθερό στις συγκεκριµένες συνθήκες αποθήκευσης, διαχείρισης και χρήσης     

  Χηµική σταθερότητα: 10.2   

  ∆εν αναµένονται επικίνδυνες δράσεις, εάν ακολουθηθούν οι τεχνικές οδηγίες αποθήκευσης των χηµικών ουσιών. Βλ. τµήµα 7.      

  ∆ραστικότητα: 10.1   

 

 

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ  
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ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ (συνέχεια)  

  Συγκεκριµένες τοξικολογικές πληροφορίες των ουσιών:    

 Άνευ αντικειµένου   

 Άλλες πληροφορίες:   

  Βάσει  των  διαθέσιµων  δεδοµένων,  τα  κριτήρια  ταξινόµησης  δεν  πληρούνται, και δεν παρουσιάζει ουσίες ταξινοµηµένες 
ως επικίνδυνες για τον λόγο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παράγραφο 3. 

      

  τοξικότητα αναρρόφησης: H-     

  Βλαβερές συνέπειες για την υγεία, σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης κατάποσης, προκαλώντας καταστολή του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος µε πονοκέφαλο, ζαλάδα, ίλιγγο, ναυτίες, εµετούς, σύγχυση και σε περίπτωση σοβαρής πάθησης, απώλεια 
συνειδήσεως. 

      

  Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)-επαναλαµβανόµενη έκθεση: G-     

  Μια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να κάµψει το κεντρικό νευρικό σύστηµα προξενώντας πονοκέφαλο, ναυτίες, 
ίλιγγους, σύγχυση και σε περίπτωση σοβαρής πάθησης, ακόµα και απώλεια της συνείδησης. 

      

 Είδος Οξεία τοξικότητα  Αναγνώριση   

   

  Άνευ αντικειµένου εισπνοή LC50 EC: 219-145-8   

  Άνευ αντικειµένου LD50 από το δέρµα CAS: 2372-82-9   

 Ποντίκι 261 mg/kg LD50 από το στόµα N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine   

   

  Άνευ αντικειµένου εισπνοή LC50 EC: 287-090-7   

  Άνευ αντικειµένου LD50 από το δέρµα CAS: 85409-23-0   

  500 mg/kg (ATEi) LD50 από το στόµα Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides   

   

  Άνευ αντικειµένου εισπνοή LC50 EC: Μη εφαρµόσιµο   

  Άνευ αντικειµένου LD50 από το δέρµα CAS: 68439-46-3   

 Ποντίκι 1400 mg/kg LD50 από το στόµα Alcohol ethoxylate (C9-C11)   

 
 

  

  Άνευ αντικειµένου εισπνοή LC50 EC: 201-196-2   

  Άνευ αντικειµένου LD50 από το δέρµα CAS: 79-33-4   

 Ποντίκι 3750 mg/kg LD50 από το στόµα L-(+)-lactic acid   

 

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ  

  Τοξικότητα: 12.1   

 ∆εν διατίθενται πειραµατικά στοιχεία από το µίγµα καθεαυτό, σχετικά µε τις οικοτοξικολογικές ιδιότητες  

 Είδος Είδος Οξεία τοξικότητα  Αναγνώριση   

   

 Φύκια Selenastrum capricornutum 1000 mg/L (168 h) EC50 EC: 203-539-1   

 Μαλακόστρακο Daphnia magna 23300 mg/L (48 h) EC50 CAS: 107-98-2   

 Ψάρι Pimephales promelas 20800 mg/L (96 h) LC50 1-µεθοξυ-προπανόλη-2   

   

 Φύκια  0,1 - 1 mg/L EC50 EC: 219-145-8   

 Μαλακόστρακο  0,1 - 1 mg/L EC50 CAS: 2372-82-9   

 Ψάρι  0,1 - 1 mg/L (96 h) LC50 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine   

   

   Άνευ αντικειµένου EC50 EC: 252-104-2   

 Μαλακόστρακο Daphnia magna 1919 mg/L (48 h) EC50 CAS: 34590-94-8   

 Ψάρι Pimephales promelas 10000 mg/L (96 h) LC50 Dipropylene Glycol Methyl Ether   

   

 Φύκια Selenastrum capricornutum 3,5 mg/L (70 h) EC50 EC: 201-196-2   

 Μαλακόστρακο Daphnia magna 240 mg/L (48 h) EC50 CAS: 79-33-4   

 Ψάρι Brachydanio rerio 320 mg/L (96 h) LC50 L-(+)-lactic acid   

   

   Άνευ αντικειµένου EC50 EC: Μη εφαρµόσιµο   

   Άνευ αντικειµένου EC50 CAS: 68439-46-3   

 Ψάρι QSAR 113 mg/L (96 h) LC50 Alcohol ethoxylate (C9-C11)   

   

 Φύκια  1 - 10 mg/L EC50 EC: 606-258-6   

 Μαλακόστρακο  1 - 10 mg/L EC50 CAS: Μη εφαρµόσιµο   

 Ψάρι  1 - 10 mg/L (96 h) LC50 Acrylic copolymer   

 
 

  

 Φύκια  0,1 - 1 mg/L EC50 EC: 269-919-4   

 Μαλακόστρακο  0,1 - 1 mg/L EC50 CAS: 68391-01-5   

 Ψάρι  0,1 - 1 mg/L (96 h) LC50 Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, 
chlorides 

  

  Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση: 12.2   
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ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ (συνέχεια)  

 Bιοδιασπασιµότητα ∆ιασπασιµότητα Αναγνώριση   

   

 90 % % βιοδιασπώµενο Άνευ αντικειµένου BOD5/COD EC: 203-539-1   

 28 ηµέρες Περίοδος Άνευ αντικειµένου COD CAS: 107-98-2   

 100 mg/L Συγκέντρωση  Άνευ αντικειµένου BOD5 1-µεθοξυ-προπανόλη-2   

 
 

  

 73 % % βιοδιασπώµενο Άνευ αντικειµένου BOD5/COD EC: 252-104-2   

 28 ηµέρες Περίοδος 0.00202 g O2/g COD CAS: 34590-94-8   

 Άνευ αντικειµένου Συγκέντρωση  Άνευ αντικειµένου BOD5 Dipropylene Glycol Methyl Ether   

  ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: 12.3   

 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης  Αναγνώριση   

   

 Χαµηλό ∆υνατότητα EC: 203-539-1   

 -0,44 Log POW CAS: 107-98-2   

 3 BCF 1-µεθοξυ-προπανόλη-2   

 
 

  

 Χαµηλό ∆υνατότητα EC: 252-104-2   

 -0,06 Log POW CAS: 34590-94-8   

 1 BCF Dipropylene Glycol Methyl Ether   

  Μη διαθέσιµο     

  Κινητικότητα στο έδαφος: 12.4   

 Μη περιγραφόµενα    

  Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: 12.6   

 Μη εφαρµόσιµο   

  Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ: 12.5   

 

 

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΑΠOΡΡΙΨΗ  

 - Κοινοτική νοµοθεσία: Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000 
- Ελληνική νοµοθεσία: YPEKΑ -Ν. 4042/2012( ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) 

  

 Σε συµφωνία µε το Προσάρτηµα II του Κανονισµού (ΕΕ) Νº1907/2006 (REACH),  όπου συλλέγονται οι κοινοτικές ή κρατικές 
διατάξεις, σχετιζόµενες µε την διαχείριση των καταλοίπων. 

  

 ∆ιατάξεις σχετιζόµενες µε την διαχείριση των καταλοίπων:   

 Συµβουλευτείτε τον εξουσιοδοτηµένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 και το Παράρτηµα 2 
(Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Ν. 22/2011). Σύµφωνα µε τους κωδικούς 15 01 (2000/532/ΕΚ), στην περίπτωση που η συσκευασία έχει έρθει σε 
άµεση επαφή µε το προϊόν, πρέπει να αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως το ίδιο το προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να 
αντιµετωπίζεται ως µη επικίνδυνο απόβλητο. ∆εν συνιστάται η απόρριψή της σε πλωτές οδούς. Βλ. παράγραφο 6.2. 

  

  ∆ιαχείριση των αποβλήτων (διάθεση και αξιοποίηση):    

 Επικίνδυνο Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά 07 04 04*   

 Είδος κατάλοιπου (Οδηγία 2008/98/ΕΚ) Περιγραφή Κωδικός   

  Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: 13.1   

 

 

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡA  

  Σε εφαρµογή του ADR 2013 και του RID 2013:    

  Επίγεια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων:    
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ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡA (συνέχεια)  

 

Χύδην µεταφορά  σύµφωνα 
µε  το  παράρτηµαII της  
σύµβασηςMARPOL 73/78 και  
του  κώδικαIBC: 

Άνευ αντικειµένου 14.7 

Ειδικές προφυλάξεις  για  τον χρήστη 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: Ναι 14.5 

E Κωδικός περιορισµού για 
σήραγγες: 

14.6 

14.4 

14.3 

14.2 

14.1 

Ετικέτες: 

Οικεία ονοµασία αποστολής 
ΟΗΕ: 

Οµάδα συσκευασίας: 

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 
µεταφορά: 

Αριθµός ΟΗΕ: 

Ειδικές διατάξεις: 

Φυσικοχηµικές ιδιότητες: 

UN1903 

8 

II 

8 

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
(N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine) 

274 

δείτε την επιγραφή 9 

LQ: 1 L 

  

  Σε εφαρµογή του IMDG 36-12:    

  Θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων:    

 

Χύδην µεταφορά  σύµφωνα 
µε  το  παράρτηµαII της  
σύµβασηςMARPOL 73/78 και  
του  κώδικαIBC: 

Άνευ αντικειµένου 14.7 

Ειδικές προφυλάξεις  για  τον χρήστη 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: Ναι 14.5 

F-A, S-B Κωδικοί EmS: 

14.6 

14.4 

14.3 

14.2 

14.1 

Ετικέτες: 

Οικεία ονοµασία αποστολής 
ΟΗΕ: 

Οµάδα συσκευασίας: 

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 
µεταφορά: 

Αριθµός ΟΗΕ: 

Ειδικές διατάξεις: 

Φυσικοχηµικές ιδιότητες: 

UN1903 

8 

II 

8 

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
(N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine) 

274, 944 

δείτε την επιγραφή 9 

LQ: 1 L 

  

  Σε εφαρµογή του IATA/ICAO 2014:    

  Εναέριες µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων:    

 

14.6 

14.4 

14.3 

14.2 

14.1 

δείτε την επιγραφή 9 Φυσικοχηµικές ιδιότητες: 

II Οµάδα συσκευασίας: 

8 Ετικέτες: 

8 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 
µεταφορά: 

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
(N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine) 

Οικεία ονοµασία αποστολής 
ΟΗΕ: 

Αριθµός ΟΗΕ: UN1903 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον: Ναι 14.5 

Χύδην µεταφορά  σύµφωνα 
µε  το  παράρτηµαII της  
σύµβασηςMARPOL 73/78 και  
του  κώδικαIBC: 

Άνευ αντικειµένου 14.7 

Ειδικές προφυλάξεις  για  τον χρήστη 
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Νοµοθεσία εφαρµόσιµη στα δελτία δεδοµένων ασφαλείας    : 
Αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα ΙI όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με τον καν  830/2015 και ισχυει σημερα 
Τροποποίηση σε σχέση µε το προηγούµενο δελτίο ασφαλείας που επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης κινδύνου:  
Άνευ αντικειµένου 
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ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣIΑ  

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

 Κανονισµός (ΕΚ) 649/2012, σχετικά µε τις εξαγωγές και τις εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων: Άνευ αντικειµένου   

 Ενεργές ουσίες που δεν έχουν περιληφθεί στο Παράρτηµα Ι (Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 528/2012): 
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (εξαιρείται για τον τύπο του προϊόντος 1, 9, 10) ; Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides (εξαιρείται για τον τύπο του προϊόντος 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 21) ; 
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides (εξαιρείται για τον τύπο του προϊόντος 5, 6, 
8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 21) 

  

 Κανονισµός (ΕΚ) 1005/2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος: Άνευ αντικειµένου   

 Ουσίες υποψήφιες προς έγκριση στον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH): Άνευ αντικειµένου   

 Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 528/2012: περιέχει συντηρητικό για την προστασία των αρχικών ιδιοτήτων του κατεργασµένου αντικειµένου. 
Περιέχει N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine. 

  

 Ο πάροχος δεν διεξήγαγε αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.   

 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: 15.2  

 - Υ.Α. 265/2002/2002  (ΦΕΚ 1214/Β`/19.9.2002) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε 
εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (EE L200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 
2001/60/ΕΚ (EE L226 της 22.8.2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
- Υ.Α. 87/2007/2007  (ΦΕΚ 872/Β`/4.6.2007) Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. No 378/1994, (ΦΕΚ 705/Β/20.9.1994) σε εναρµόνιση 
προς την Οδηγία 2006/121/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν 
την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών µε σκοπό την προσαρµογή της στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 
1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων» 
- Υ.Α. 270/2006  (ΦΕΚ 100/Β`/31.1.2006) Συµπλήρωση της υπ αριθ 265/2002 απόφασης ΑΧΣ (1214/Β/19-9-02) «για την ταξινόµηση, 
συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της ΕΚ. 
- Υ.Α. ∆ΥΓ/3α/Γ.Π/58233/2010  (ΦΕΚ 1122/Β`/23.7.2010) Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία 
2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου 76/768/ΕΟΚ 
(αριθ. ∆ΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005), ώστε να προσαρµοστεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την 
επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων» 
- YPEKΑ -Ν. 4042/2012( ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργε 
- Π.∆. 307/1986 - Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους 

  

  Άλλες νοµοθεσίες:    

 Συνίσταται η χρήση των συνοψισµένων πληροφοριών στο παρόν δελτίο στοιχείων ασφαλείας, σαν στοιχεία εισόδου σε µια αξιολόγηση 
κινδύνων των τοπικών περιστάσεων, µε στόχο τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την πρόληψη των κινδύνων, στον χειρισµό, 
χρήση, αποθήκευση και απόρριψη αυτού του προϊόντος. 

  

  Συγκεκριµένες διατάξεις όσον αφορά την προστασία των προσώπων ή του περιβάλλοντος:    

 Άνευ αντικειµένου   

  Περιορισµοί στην εµπορία, διάθεση και χρήση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών και µιγµάτων (Παράρτηµα XVII, 
REACH): 

   

 

 

ΤΜΗΜΑ 16: AΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ  
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ΤΜΗΜΑ 16: AΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ (συνέχεια)  

 

- ADR: Ευρωπαϊκή συµφωνία για διεθνείς οδικές µεταφορές εµπορευµάτων υψηλής επικινδυνότητας

 

-IMDG: ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 
-IATA: ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών 
-ICAO: ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας 
-COD:  Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο 
-BOD5: βιολογική ανάγκη οξυγόνου µετά από 5 ηµέρες 
-BCF: συντελεστής βιοσυσσώρευσης 
-LD50: θανατηφόρος δόση 50 
-LC50: θανατηφόρος συγκέντρωση 50 
-EC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση 50 
-Log POW: λογάριθµος συντελεστή κατανοµής C82 οκτανόλης-νερού 
-Koc: συντελεστής κατανοµής οργανικού άνθρακα 

  

 

Συντοµογραφίες και ακρωνύµια: 

  

   

   

 

Συνίσταται µια ελάχιστη κατάρτιση σχετικά µε την πρόληψη και αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων του προσωπικού που θα 
χειριστεί αυτό το προϊόν, µε στόχο την διευκόλυνση της κατανόησης και ερµηνείας αυτού του δελτίου στοιχείων ασφαλείας, όπως

 

επίσης και των ετικετών του προϊόντος. 

  

  

Συστάσεις σχετικές µε την εκπαίδευση: 

   

 

Acute Tox. 3: H301 - Τοξνκό σε περίπτωση κατάποσης 
Acute Tox. 4: H302 - Ετηβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
Aquatic Acute 1: H400 - Πολύ τοξτκό για τους υδρόβωυς οργανισµούς 
Aquatic Chronic 1: H410 - Πολύ tonteó για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες ετηπτώσεις 
Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις 
Eye Dam. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλµτκή βλάβη 
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατµοί εύφλεκτα 
Repr. 1B: H360D - Μπορεί να βλάψει το έµβρυο. 
Skin Corr. 1B: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα кш οφθαλµικές βλάβες 
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος 
STOT RE 2: H373 - Μετά από παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη κατάποση, µπορεί να προξενήσει βλάβες σε όργανα του 
σώµατος 
STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευοηκής οδού 
STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 
   

 

Κανονισµός Νº1272/2008 (CLP): 

  

    

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο στοιχείων ασφαλείας βασίζονται σε πηγές, τεχνικές γνώσεις και στη νοµοθεσία, που ισχύει σε Ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ενώ δεν µπορεί 
να εγγυηθεί η ακρίβεια των ιδίων. Αυτές οι πληροφορίες δεν µπορούν να θεωρηθούν σαν µια εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος. Πρόκειται απλά για µια περιγραφή σχετικά µε τις απαιτήσεις 
και προϋποθέσεις, όσον αφορά την ασφάλεια. Η µεθοδολογία και οι όροι εργασίας για τους χρήστες αυτού του προϊόντος βρίσκονται εκτός της γνώσης και του έλεγχού µας, ενώ πάντα είναι η 
τελευταία ευθύνη του χρήστη το να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να συµφωνεί µε τις νοµικές απαιτήσεις, όσον αφορά τον χειρισµό, αποθήκευση, χρήση και απόρριψη των χηµικών προϊόντων. Οι 
πληροφορίες αυτής της κάρτας ασφαλείας αναφέρονται µονάχα σε αυτό το προϊόν, το οποίο δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε σκοπούς άλλους από αυτούς που προσδιορίζονται. 
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