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01. ΠΡΟΪΟΝ                                        BUDGET  WOOD & METAL 

 
1.1 ΣΤΠΟ ΠΡΟΙΟΝΣΟ                    ΣΙΛΠΝΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚOXΡΩΜΑ 

ΑΛΚΤΔΙΚΩΝ ΡΘΣΙΝΩΝ  

1.2  ΧΡΗΕΙ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΟ                                                          ΒΕΡΝΙΚOXΡΩΜΑ ΓΙΑ ΞΤΛΙΝΕ & ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ 

ΕΩΣΕΡΙΚΘ & ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΧΡΘΘ 
 

1.3  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΣΑΙΡΙΑ                                                                  ΒΕΧΡΩ Α.Ε 
  Δ/ΝΗ 

 
: Λιοςίων 302 

 Σ.Κ. 
 

: 111 45 ΑΘΘΝΑ 

 Σθλ. επείγουςασ ανάγκθσ : 210 4816101 (8:00-15:30) 

 FAX. : 210 4820460 

 Επικοινωνία με Τπεφκυνο 
Πρόςωπο για το ΔΔΑ. 

: e-mail: researchdev@vechro.gr, info@vechro.gr 
 

 Ιςτοςελίδα : www.vechro.gr 

1.4 AP. ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ Κζντρο δθλθτθριάςεων  
+30 210 7793777 

 
02. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

 
2.1 Σαξινόμθςθ μείγματοσ : Σαξινόμθςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1999/45/EΚ & 1272/2008/ΕΚ 
2.2 Επιςιμανςθ  

Επιςιμανςθ  Μείγματοσ (1272/2008/ΕΚ) 

    
                     ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

      
Περιζχει Butanoneoxime & οργανικά άλατα κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι αντίδραςθ. 
 
H412, Θ226, Θ335, H336, Θ372, EUH066 / P101, P102, P210, Ρ260, P271, P405, P501 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι  :                           ΑΒΣ: μθ εφαρμόςιμο, αΑαΒ: μθ εφαρμόςιμο 

 
03. ΤΝΘΕΗ  / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

 
3.2 Χαρακτθριςμόσ Παραςκευάςματοσ:  Μείγμα (χρϊμα βάςεωσ διαλφτθ ) 
 

 

 υςτατικά: ΟΝΟΜΑ & ΑΡΙΘΜΟ CAS / EINECS/ Αρ. εγγ. REACH / ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ % 

W.S  
64742-82-1/ 265-185-4 / 
01-2119458049-33-0002 
 

 Εφφλ. Τγρό 3 Θ226,  STOT μία εφ. ζκκ. 3 Θ336,  Σοξ. δια 

τθσ αναρρόφ. 1 Θ304, STOT-επανειλθμμζνθ ζκκεςθ H372,  
Τδάτ. Περ. Χρόνια Σοξ. 2 Θ411 
 

10-15% 

mailto:researchdev@vechro.gr
mailto:info@vechro.gr
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SHELLSOL D40 (Naphtha 
(petroleum), hydrotreated 
heavy) 
64742-48-9/265-150-3/  
01-2119486659-16-0000 
 

 

6-10% 

XYLENE   
1330-20-7/215-535-7/ 
01-2119488216-32-0001, 
01-2119488216-32-0003, 
01-2119488216-32-0002 
 

 Εφφλ. Τγρό 3 Θ226,  Οξεία Σοξ. 4 Θ302 & H312,   Ερεκ. 
Δζρμ. 2 H315 
 1-2% 

Butanonoxime (Methyl-
ethyl ketoxime) 
96-29-7/ 202-496-6  / 
01-2119539477-28-0003       

 Οξεία Σοξ. 4 H312,  Καρκιν. 2 H351,  Οφκαλμ. Βλάβθ 1 

H318,  Ευαιςκ. Δζρμ. 1 H317 
0,28-0,32% 

Oκταϊκό κοβάλτιο   
136-52-7/205-250-6/ 
01-2119524678-29-XXXX                         

 Ερεκ. Δζρμ. 2 H315, Οξεία Σοξ. 4 H302, Ευαιςκ. Δζρμ. 1 H317 
 0,15-0,20% 

  SVHC Δεν περιζχει  ουςίεσ που περιλαμβάνονται ςτον ιςχφοντα κατάλογο Ουςιϊν Πολφ 
Τψθλισ Ανθςυχίασ 

 
04. ΜΕΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1  Περιγραφι των μζτρων πρϊτων βοθκειϊν 
Ειςπνοι                      : 

                    
Φροντίςτε για τον καλό αεριςμό του χϊρου εργαςίασ. Μετακινιςτε τον αςκενι ςε 
κακαρό αζρα. 
 

Επαφι με το δζρμα     : Αφαιρζςτε αμζςωσ όλα τα ροφχα που ζχουν μολυνκεί και πλυκείτε με άφκονο νερό 
και ςαποφνι. 
 

Επαφι με τα μάτια      : 
 

Ξεπλφνετε αμζςωσ με άφκονο τρεχοφμενο νερό, κρατϊντασ τα βλζφαρα 
ανοιχτά. Αν  ο ερεκιςμόσ παραμζνει ηθτιςτε ιατρικι ςυμβουλι. 
 

Κατάποςθ : Μθν προκαλείτε εμετό. Ηθτιςτε ιατρικι ςυμβουλι, αμζςωσ και δείξτε το δοχείο ι τθν 
ετικζτα. 

Γενικά : Δεν απαιτείται ειδικόσ χειριςμόσ 

4.2  θμαντικότερα ςυμπτϊματα και επιδράςεισ, οξείεσ ι μεταγενζςτερεσ 

 υµπτϊµατα δερµατίτιδασ :ξθρότθτα/ςκάςιµο του δζρµατοσ  

 υµπτϊµατα καταςτολισ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιµατοσ: κεφαλαλγία, ναυτία και ζλλειψθ ςυντονιςµοφ. 

 υµπτϊµατα ερεκιςµοφ του αναπνευςτικοφ ςυςτιµατοσ:  προςωρινι αίςκθςθ καψίµατοσ ςτθ µφτθ και το 
λαιµό, βιχα ι/και δυςκολία αναπνοισ. 

 Επιδράςεισ ςτο ακουςτικό ςφςτθµα : προςωρινι µείωςθ τθσ ακοισ ι / και κουδοφνιςµα ςτα αυτιά. 
 

4.3  Ζνδειξθ οιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άμεςθσ ιατρικισ φροντίδασ και ειδικισ κεραπείασ 
 
Κίνδυνοι :  Εξαςκζνθςθ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιµατοσ. 

 Μπορεί να προκλθκεί δερµατίτθσ από παρατεταµζνθ ι επαναλαµβανόµενθ ζκκεςθ.  

 Ικανότθτα πρόκλθςθσ χθµικισ πνευµονίτιδασ 
Θεραπεία      : Θεραπεφςτε ανάλογα με τα ςυμπτϊματα. 
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05. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ  

 

5.1. Πυροςβεςτικά μζςα 
Κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ         : Χρθςιμοποιείςτε πυροςβεςτιρεσ αφροφ, ξθρι ςκόνθ, CO2, 

Νερό με νεφελωτιρεσ Άμμο ι χϊμα για μικρζσ πυρκαΪζσ. 
 

Ακατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ  : Δζςμθ νεροφ 
 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι ςε περίπτωςθ φωτιάσ                            :  Σο προϊόν είναι εφφλεκτο. Κατά τθν τθν ατελι καφςθ είναι 
δυνατό να παραχκεί μονοξείδιο του άνκρακα.                                                                                                                                            

5.3. υςτάςεισ για τουσ πυροςβζςτεσ  
Ατομικι προςταςία  : Κατά τθν πυρόςβεςθ χρθςιμοποιείςτε κατάλλθλο 

προςτατευτικό εξοπλιςμό και αυτόνομθ αναπνευςτικι 
ςυςκευι. 

Προςτατευτικζσ ενζργειεσ : Διατθρείτε τα δοχεία δροςερά με ψεκαςμό νεροφ. 

 
        

06. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΤΧΑΙΑ ΕΚΛΤΗ  

 

6.1 Προςωπικζσ προφυλάξεισ, 
προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και 
διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ  

 

: 

 
Φροντίςτε για τον επαρκι  αεριςμοφ του χϊρου και τθν 
απομάκρυνςθ πθγϊν ανάφλεξθσ. 
ε περίπτωςθ τυχαίασ ζκλυςθσ δεν υπάρχει κίνδυνοσ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ. (Βλ. Παράγραφο 8) 
 

6.2 Περιβαλλοντικζσ προφυλάξεισ  : 
 

Εμποδίςτε τθν επζκταςθ τθσ διαρροισ, τθ μόλυνςθ του εδάφουσ 
και των νερϊν κακϊσ και τθν είςοδο ςε αποχετευτικοφσ και 
αρδευτικοφσ αγωγοφσ. 
 

6.3 Μζκοδοι και υλικά για περιοριςμό 
και κακαριςμό          
 

: ε περίπτωςθ διαρροισ το δάπεδο μπορεί να είναι ολιςκθρό, 
προςζξτε για να αποφφγετε τθν πτϊςθ. 
Απορροφιςτε με  άμμο, χϊμα ι άλλα απορροφθτικά υλικά για τθν 
ςυλλογι του υλικοφ που χφκθκε και τοποκετείςτε ςε ειδικό δοχείο 
ςυλλογισ. Να μθν απορριφκεί ωσ οικιακό απόβλθτο αλλά ωσ 
επικίνδυνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τισ τοπικζσ αρχζσ (βλ 
Παράγραφο 13). 

  
07. ΧΕΙΡΙΜΟ- ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

 
7.1 Προφυλάξεισ για 
αςφαλι Χειριςμό 

:  Να αποφεφγεται θ επαφι με το δζρμα και τα μάτια. Αποφεφγετε να τρϊτε, πίνετε ι 
καπνίηετε ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Φροντίςτε για καλό πλφςιμο των χεριϊν πριν τα 
διαλείμματα και κατά το τζλοσ τθσ εργαςίασ. Να μθν χρθςιμοποιείται ςε κερμοκραςίεσ 
υψθλότερεσ των 30

0
C και χαμθλότερεσ των 50C. Μακριά από πθγζσ ανάφλεξθσ.  

 
7.2 Αποκικευςθ  : Αποκθκεφςτε τα δοχεία ςε ςτεγαςμζνο, δροςερό (μζγιςτθ κερμοκραςία 30

0
C) και καλά 

αεριηόμενο χϊρο. Σα δοχεία να είναι ςε καλι κατάςταςθ και ερμθτικά κλειςτά. 
Προςτατζψτε από τθν παγωνιά και τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο. Να διατθρείται μακριά από 
τρόφιμα και καφςιμεσ φλεσ.  
 

7.3 Ειδικζσ χριςεισ : Οι προςδιοριηόμενεσ χριςεισ που αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία. 
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08. ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

 
8.1 Παράμετροι ελζγχου   Οριακζσ τιμζσ ζκκεςθσ: Για τισ ουςίεσ που περιζχονται βάςει του 

Ευρωπαϊκοφ καταλόγου χθμικϊν. 
Ξυλόλιο, μίγμα ιςομερϊν: TWA (8h): 650 mg/µ.³, 150 ppm 
TWA (>8h):  435 mg/µ.³, 100 ppm 
Mineral spirits:. TWA (8h): 350mg/m3 
   

8.2 Ζλεγχοι ζκκεςθσ  - 
8.2.1. Ζλεγχοι επαγγελματικισ ζκκεςθσ 

8.2.2 Μζτρα ατομικισ προςταςίασ, όπωσ ατομικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ  

Αναπνοι : Δεν απαιτείται ιδιαίτερθ προςταςία. Προτείνεται ο χϊροσ εργαςίασ  να αερίηεται καλά, 
ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ. ε ςυνκικεσ ανεπαρκοφσ αεριςμοφ 
χρθςιμοποιείτε αναπνευςτικι ςυςκευι. 

Χζρια       : υνιςτάται θ χριςθ  γαντιϊν. Προτείνεται ο χρόνοσ χριςθσ των γαντιϊν να μθν ξεπερνά 
το 50% του χρόνου διζλευςθσ του υλικοφ τουσ 

Μάτια      : Χρθςιμοποιείςτε κατάλλθλα προςτατευτικά (από χθμικζσ ουςίεσ) γυαλιά. 
Δζρμα   : Προαιρετικά ςυνιςτάται  προςτατευτικι ενδυμαςία. 

8.2.3  Ζλεγχοι περιβαλλοντικισ ζκκεςθσ 

Απόρριψθ : Για τθν απελευκζρωςθ (ςτθν ατμόςφαιρα) του απορροφθκζντοσ αζροσ που περιζχει 
ατμοφσ (του προιόντοσ), πρζπει να ακολουκοφνται οι τοπικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τα 
επιτρεπτά όρια εκπομπϊν πτθτικϊν ουςιϊν.  
Μθν απορρίπτετε το περιεχόμενο ςε αποχετευτικοφσ αγωγοφσ. 

 
 

09. ΦΤΙΚΕ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ  

 
9.1 Βαςικζσ Χθμικζσ & Φυςικζσ Ιδιότθτεσ 
 a. ΟΨΗ (Appearance)                                 : Λευκό παχφρευςτο υγρό 

b. ΟΜΗ (Odour) : Χαρακτθριςτικι ρθτίνθσ- διαλφτθ 

 c. ΟΡΙΟ ΟΜΗ (Odour threshold)  Δεν εφαρμόηεται 

 

d. PH   : Δεν εφαρμόηεται 
e. θμείο τιξεωσ  

0
C  (Melting point)             : Δεν εφαρμόηεται 

f. Αρχικό ςθμείο ηζςθσ και περιοχι ηζςθσ 
0
C      

(Initial boiling point and boiling range)                 
: Δεν εφαρμόηεται 

g. θμείο ανάφλεξθσ 
0
C    (Flash point) : 410C 

h. Σαχφτθτα εξάτμιςθσ (Evaporation rate) :  
i. Αναφλεξιμότθτα (Flammability :solid, gas) : Δεν εφαρμόηεται 
j. Ανϊτερo / χαμθλότερo όριο 

αναφλεξιμότθτασ ι εκρθκτικότθτασ 
(Upper/lower flammability or explosive limits) 

: Δεν εφαρμόηεται 

k. Σάςθ ατμϊν   (Vapour pressure) : Δεν εφαρμόηεται 

l. Πυκνότθτα ατμϊν (Vapour density) : Δεν εφαρμόηεται 

m. χετικι πυκνότθτα-Ειδικό βάροσ  (g/lt)   
(Relative density/ specific gravity) 

: 1250-1280  

n. Διαλυτότθτα (Solubility/ies) : Οργανικοφσ διαλφτεσ: Πλήρως διαλυτό. 
o. Partition coefficient: n-octanol/water; :  
p. Θερμοκραςία αυτοανάφλεξθσ 

0
C     (Auto-

ignition temperature) 
: Σο προϊόν δεν αυταναφλζγεται 
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q. Θερμοκραςία αποςφνκεςθσ 
0
C     

(Decomposition temperature) 
: Δεν εφαρμόηεται 

r. Ιξϊδεσ (STORMER KREBS 25
0
C) (Viscosity) : 85-90 

s. Εκρθκτικζσ ιδιοκτιτεσ (Explosive properties) : Δεν εφαρμόηεται 
t. Οξειδωτικζσ ιδιότθτεσ (Oxidising properties) : Δεν εφαρμόηεται 

9.2 Άλλεσ πλθροφορίεσ 
 αναμειξιμότθτα : Δεν εφαρμόηεται 
 λιποδιαλυτότθτα (διαλφτθσ - ζλαιο) : Δεν εφαρμόηεται 
 αγωγιμότθτα : Δεν εφαρμόηεται 
 οξειδοαναγωγικό δυναμικό : Δεν εφαρμόηεται 
 δυναμικό ςχθματιςμοφ ριηϊν : Δεν εφαρμόηεται 
 φωτοκαταλυτικζσ ιδιότθτεσ  : Δεν εφαρμόηεται 
 

10. ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 
10.1 Δραςτικότθτα                                        :  
10.2 Χθμικι ςτακερότθτα : Σο προϊόν παραμζνει ςτακερό αν τθρθκοφν οι οδθγίεσ χειριςμοφ 

και αποκικευςισ του  και οι προβλεπόμενεσ ςυνκικεσ 

κερμοκραςίασ.  

 

10.3 Πικανότθτα επικίνδυνων 
αντιδράςεων 

: Καμία γνωςτι 

10.4 υνκικεσ προσ αποφυγι : Πολφ χαμθλζσ και πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Παγωνιά και 

ζκκεςθ ςτον ιλιο. 

10.5 Μθ ςυμβατά υλικά   : Κανζνα γνωςτό 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνκεςθσ   : Κανζνα γνωςτό 

 
11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  
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11.1 Σοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 

 
Οξεία τοξικότθτα : Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία δοκιμϊν για το παραςκεφαςμα. Με κατάλλθλο 

χειριςμό δεν υπάρχει κίνδυνοσ για τθν υγεία του ανκρϊπου.  

WS CAS:64742-82-1 

Οξεία ςτοματικι τοξικότθτα: Επίμυσ LD50>2000 mg/kg 

Οξεία δερματικι τοξικότθτα: Επίμυσ LD50>2000 mg/kg 

Οξεία ειςπνευςτικι τοξικότθτα: Επίμυσ LC50>από τθ ςυγκζντρωςθ ςχεδόν κορεςμζνων 

ατμϊν / 4hours. 
 

Τδρογονάνκρακεσ, C9-C11, n-αλκάνια, ιςοαλκάνια, κυκλικοί, 

<2% αρωµατικοί: CAS: 64742-48-9 

Οξεία ςτοματικι τοξικότθτα: Επίμυσ LD50>5000 mg/kg 

Οξεία δερματικι τοξικότθτα: Κουνζλι LD50>5000 mg/kg 

Οξεία ειςπνευςτικι τοξικότθτα: Επίμυσ LC50>από τθ ςυγκζντρωςθ ςχεδόν κορεςμζνων 

ατμϊν / 4hours. 
 

ΞΤΛΟΛΙΟ (μίγμα ιςομερϊν) CAS:1330-20-7  

Οξεία ςτοματικι τοξικότθτα: Επίμυσ LD50>2000 mg/kg 

Οξεία δερματικι τοξικότθτα: Επίμυσ LD50>2000 mg/kg 

Οξεία ειςπνευςτικι τοξικότθτα: Επίμυσ LD50>20mg/lt/ 4hours. 

 

 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

 
12.1 
Οικοτοξικότθτα 

: 

Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία δοκιμϊν για το παραςκεφαςμα. φμφωνα με τα 
διακζςιμα ςτοιχεία για τα ςυςτατικά του: 
WS CAS:64742-82-1 
Ιχκεισ:                           Επιβλαβζσ 10<LC-EC-IC50≦100mg/lt 
Αμφίβια αςπόνδυλα: Επιβλαβζσ 10<LC-EC-IC50≦100mg/lt 
Φφκθ:                           Σοξικό 1<LC-EC-IC50≦10mg/lt 
Μικροοργανιςμοί:    Αναμζνεται να είναι επιβλαβζσ 10<LC-EC-IC50≦100mg/lt 
Τδρογονάνκρακεσ, C9-C11, n-αλκάνια, ιςοαλκάνια, κυκλικοί, 
<2% αρωµατικοί: CAS: 64742-48-9 
Ιχκεισ:                            Πρακτικά µθ τοξικό: LL/EL/IL50 > 100 mg/l 
Αμφίβια αςπόνδυλα: Πρακτικά µθ τοξικό: LL/EL/IL50 > 100 mg/l 
Φφκθ:                            Πρακτικά µθ τοξικό: LL/EL/IL50 > 100 mg/lt 
Μικροοργανιςμοί:      Πρακτικά µθ τοξικό: LL/EL/IL50 > 100 mg/lt 
ΞΤΛΟΛΙΟ (μίγμα ιςομερϊν) CAS:1330-20-7  
Ιχκεισ:                           Σοξικό 1<LC-EC-IC50≦10mg/lt 
Αμφίβια αςπόνδυλα: Σοξικό 1<LC-EC-IC50≦10mg/lt 
Φφκθ:                            Σοξικό 1<LC-EC-IC50≦10mg/lt 
Μικροοργανιςμοί:     Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία 
 

12.2 
Ανκεκτικότθτα και 
ικανότθτα 
αποδόμθςθσ 

: WS CAS:64742-82-1: Άμεςα βιοδιαςπϊμενο. 
Τδρογονάνκρακεσ, C9-C11, n-αλκάνια, ιςοαλκάνια, κυκλικοί, 
<2% αρωµατικοί: CAS: 64742-48-9: Αµεςα βιοδιαςπϊµενο. 
Οξειδϊνεται γριγορα µε φωτοχθµικζσ αντιδράςεισ ςτον αζρα. 
ΞΤΛΟΛΙΟ (μίγμα ιςομερϊν) CAS:1330-20-7 : Αµεςα βιοδιαςπϊµενο. Οξειδϊνεται 
γριγορα µε φωτοχθµικζσ αντιδράςεισ ςτον αζρα. 
 

12.3 Δυνατότθτα : WS CAS:64742-82-1: ζχει δυναμικό βιοςυςςϊρευςθσ 
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βιοςυςςϊρευςθσ 
 

Τδρογονάνκρακεσ, C9-C11, n-αλκάνια, ιςοαλκάνια, κυκλικοί, 
<2% αρωµατικοί: CAS: 64742-48-9: Εχει δυναµικό βιοςυςςϊρευςθσ 
ΞΤΛΟΛΙΟ (μίγμα ιςομερϊν) CAS:1330-20-7 : ∆εν βιοςυςςωρεφεται ςθµαντικά. 
 

12.4 Κινθτικότθτα 
ςτο ζδαφοσ 

: WS CAS:64742-82-1: Επιπλζει ςτο νερό. 
Προςροφάται από το ζδαφοσ και ζχει χαµθλι κινθτικότθτα. 
Τδρογονάνκρακεσ, C9-C11, n-αλκάνια, ιςοαλκάνια, κυκλικοί, 
<2% αρωµατικοί: CAS: 64742-48-9: Επιπλζει ςτο νερό. 
ΞΤΛΟΛΙΟ (μίγμα ιςομερϊν) CAS:1330-20-7: ε περίπτωςθ ειςόδου του ςτο ζδαφοσ, το 
προϊόν παρουςιάηει µεγάλθ κινθτικότθτα και µπορεί να µολφνει υπόγεια φδατα. 
Επιπλζει ςτο νερό. 
  

12.5 
Αποτελζςματα τθσ 
αξιολόγθςθσ ΑΒΣ 
και αΑαΒ 

: Αυτό το παραςκεφαςμα δεν ικανοποιεί όλα τα κριτιρια επιλογισ για διατιρθςθ, 
βιοςυςςϊρευςθ και τοξικότθτα και ςυνεπϊσ δεν κεωρείται ότι είναι ΑΒΣ (PBT) ι αΑαΒ 
(vPvB). 
 

12.6 Άλλεσ 
αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ 

: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία. 

 
13. ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ  

 
13.1 Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων 
Παραςκεφαςμα    : Με ςωςτζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ εξαςφαλίηουμε τθν καλι διατιρθςι 

του για μελλοντικι χριςθ, ϊςτε να αποφφγουμε τθ απόρριψι του. Αν 
είναι αναπόφευκτθ θ απόρριψθ να γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία. . Μθν το αδειάηετε ςτθν αποχζτευςθ. 

  
 

Ρυπαςμζνθ υςκευαςία            : Δεν επαναχρθςιμοποιοφμε τισ κενζσ ςυςκευαςίεσ για αποκικευςθ 
προϊόντων, διαφορετικϊν από αυτό για το οποίο είναι καταςκευαςμζνο. 
Απορρίπτουμε τισ κενζσ ςυςκευαςίεσ καλά κλειςμζνεσ ςτουσ ειδικοφσ 
κάδουσ ανακφκλωςθσ ι ηθτάμε ςχετικζσ οδθγίεσ από τον Διμο ι τθν 
Κοινότθτά μασ. Αποφεφγουμε τθν απόρριψθ με τα οικιακά απόβλθτα.  

 
14. ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ  

 
Μεταφζρετε πάντα κλειςτά και καλά αςφαλιςμζνα δοχεία. Εξαςφαλίςτε ότι τα εμπλεκόμενα ςτθ μεταφορά του 
προϊόντοσ άτομα γνωρίηουν τισ ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι διαρροισ. 
Δεν υπόκειται ςε περιοριςμοφσ για τθ μεταφορά ςφμφωνα με τον ADR/RID, IMDG code, ICAO/IATA  
14.1 Αρικμόσ ΟΗΕ (UN Nr)      :     1263 

14.2 Ονομαςία αποςτολισ ΟΗΕ UN Class                                   
:                       

ADR, IMDG 1263 PAINTS, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 
 IATA 1263 PAINTS 

14.3 Σάξθ κινδφνου κατά τθ μεταφορά 
(ADR/RID Class)           

  
:                       

3 ΕΤΦΛΕΚΣΑ ΤΓΡΑ/ 3 FLAMMABLE LIQUID /3 FLAMMABLE 
LIQUID          

ADR   / IMDG   / IATA  
14.4 Ομάδα ςυςκευαςίασ (Packaging Group)   

:                       
ADR   / IMDG  / IATA  III 
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14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι                  
:                       

ΘΑΛΑΙΟ  ΡΤΠΑΝΣΘ     

14.6 Ειδικζσ προφυλάξεισ            
:                       

ΠΡΟΟΧΘ ΕΤΦΛΕΚΣΑ ΤΓΡΑ 
Αρικμόσ Kemler: 30 
Aρικμόσ EMS: F-E, S-E 
 

14.7 Χφδθν μεταφορά ςφμφωνα με το 
παράρτθμα II τθσ ςφμβαςθσ MARPOL 
73/78 και του κϊδικα IBC  

  
:                       

Δεν προβλζπεται 

 
15. ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

 
15.1 Κανονιςμοί : Διατάξεισ που αφοροφν τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ ι του 

περιβάλλοντοσ ςε κοινοτικό και εκνικό επίπεδο. 
Κανονιςμόσ CLP 1272/2008/EK 
Κανονιςμόσ 453/2010/EK 
Οδθγία 2004/42/ΕΚ (περί περιοριςμοφ των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν 
ενϊςεων που οφείλονται ςτθ χριςθ οργανικϊν διαλυτϊν) 
ΑΧ 265/2002 (Εκνικι νομοκεςία περί ταξινόμθςθσ/επιςιμανςθσ 
παραςκευαςμάτων) 
Σο προϊόν που καλφπτεται από το παρόν ΔΔΑ δεν υπόκειται ςε ειδικζσ 
διατάξεισ που αφοροφν τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ ι του 
περιβάλλοντοσ ςε κοινοτικό επίπεδο (όπωσ  άδειεσ ι περιοριςμοί ).  
 

15.2 Αξιολόγθςθ Χθμικισ 
Αςφάλειασ 

: Δεν απαιτείται διεξαγωγι ζκκεςθσ χθμικισ αςφάλειασ. 

 
     16. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  

 
Οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτο παρόν δελτίο, βαςίηονται ςτισ μζχρι ςιμερα γνϊςεισ μασ και αποςκοποφν ςτθν 
αςφάλεια και προςταςία τόςο του χριςτθ, όςο και του περιβάλλοντοσ. Δίνονται με καλι πρόκεςθ, αφοροφν ςτο 
ςυγκεκριμζνο προϊόν και δεν κακορίηουν τεχνικά χαρακτθριςτικά ι προδιαγραφζσ του προϊόντοσ. 
 

i. Επισήμανση αλλαγών (Indication of 
changes) 

: - 

ii. Συντμήσεις (Abbreviations and 
acronyms) 

: αΑαΒ : άκρωσ Ανκεκτικζσ άκρωσ Βιοςυςςωρεφςιμεσ  
ΑΒΣ: Ανκεκτικζσ Βιοςυςςωρεφςιμεσ & Σοξικζσ ουςίεσ 
SVHC: Ουςίεσ Πολφ Τψθλισ Ανθςυχίασ (Substances Very High 
Concern). 

iii. Key literature references and sources 
for data 

  

iv. Ταξινόμηση σφμφωνα με τον 
κανονισμό (EC) Nr. 1272/2008  

 Διαδικασία που ακολουθήθηκε 
 

Εφφλ. Τγρό 3, H226  : On basis of raw material test data 

STOT μία εφ. ζκκ. 3 H335 : Τπολογιςτικι μζκοδοσ 

STOT μία εφ. ζκκ. 3 H336  : Τπολογιςτικι μζκοδοσ 

STOT RE1 H372 : Τπολογιςτικι μζκοδοσ 

 Τδάτ. Περ. Χρόνια Σοξ. 3 H412 : Τπολογιςτικι μζκοδοσ 

v. Πλιρεσ κείμενο Δθλϊςεων επικινδυνότθτασ (Η ) /Relevant H-statements (number and full text) 
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Θ226: Τγρό και ατμοί εφφλεκτα 
H302: Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ. 
Θ304: Μπορεί να προκαλζςει κάνατο ςε περίπτωςθ κατάποςθσ και διείςδυςθσ ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ. 
H312: Επιβλαβζσ ςε επαφι με το δζρμα. 
H315: Προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. 
H317: Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι δερματικι αντίδραςθ. 
H318: Προκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ. 
H335: Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό τθσ αναπνευςτικισ οδοφ.  
H336: Μπορεί να προκαλζςει υπνθλία ι ηάλθ. 
H351: Υποπτο για πρόκλθςθ καρκίνου 
Θ372:Προκαλεί βλάβεσ ςτα φςτερα από παρατεταμζνθ ι επανειλθμμζνθ ζκκεςθ. 
Θ373: Μπορεί να προκαλζςει βλάβεσ ςτα όργανα φςτερα από παρατεταμζνθ ι επανειλθμμζνθ ζκκεςθ. 
H411: Σοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ, με μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ. 
H412: Βλαβερό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ, με μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ. 
EUH066: «Παρατεταμζνθ ζκκεςθ μπορεί να προκαλζςει ξθρότθτα δζρματοσ ι ςκάςιμο» 

vi. Εκπαίδευςθ /Training advice:   Ο χειριςμόσ του προϊόντοσ γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι και από άτομα κατάλλθλα  εκπαιδευμζνα. 

vii. Περιςςότερεσ Πλθροφορίεσ / 
Further information:  

 απευκυνκείτε ςτον παραγωγό 

viii. υνιςτϊμενοι Περιοριςμοί  
χριςθσ  

: Δεν απαιτοφνται. 

 


