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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ PW 380 
 

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Δηλώσεις επί του προϊόντος  

Ονομασία του προϊόντος :  ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PW 380 
Χρήση : ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

  

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : 

 ΕΚΑΒ 166  

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107 793 777 

Παροχή πληροφοριών σε επείγουσες περιπτώσεις : 2310570000 

Στοιχεία της εταιρείας / επιχείρησης : 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ 

Ο.Τ. 48Α ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Κ. 57400 

Σίνδος – Δήμος Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης 

Τηλ.: 2310 570 000 

Φαξ: 2310473801 

 

email : partsclean@hotmail.gr 

 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος 

2.1.1. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:  

Το παρασκεύασμα ταξινομείται κατά τις διατάξεις των εντολών 67/548/CEE και 1999/45/CE και/ή του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) 

και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές. Το προϊόν απαιτεί ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) και επόμενων μετατροπών. 

Εύφλ. Υγρό 3  
 

Η226 
 Τοξ. δια της αναρροφ. 1 Η304 

SΤΟΤ SΕ 3  
 

Η336 

Υδάτ. Περ. Χρον. Τοξ. 2  Η411 

 
2.1.2. Πρόσθετες πληροφορίες 

Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στην Ενότητα 11 και 

12 του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας. 

 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

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

Εικονογράμματα κινδύνου  

    

GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09 

fk
ar

ik
i.g

r17.03.2021                                                                                                                   



 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) 

ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ PW380 

Έκδοση 1η 

 

Page 2 of 14 

Προειδοποιητικές λέξεις : Κίνδυνος 

Δηλώσεις επικινδυνότητας :  

H 226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 

H 304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 

H 336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

H 411 Επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

Δηλώσεις προφύλαξης :  

P 102 Μακριά από παιδιά. 

P 210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. ― Μην καπνίζετε. 

P 233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 

P 240 Γείωση / ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. 

P 241 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

P 242 Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. 

P 243 Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

P 271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

P 273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P 280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 

P 312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

P 331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

P 391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P 405  Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P 501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη ως επικίνδυνου απόβλητου. 

P 301+ P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P 303+ P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. 
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους. 

P 304+ P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί 
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

P 370+ P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε… για την κατάσβεση. 

P 403+ P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

P 403+ P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. 

EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 
 

Βλέπε Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των φράσεων P και των δηλώσεων Η, που ανακοινώνονται άνωθεν. 

Βλέπε Ενότητα 11 για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με συνέπειες στην υγεία και συμπτώματα. 

Στοιχεία επισήμανσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:        - 

 

Περιέχει : Σύνθετο μείγμα υδρογονανθράκων μεγάλου μοριακού βάρους και συνθετικού 

θερμοπλαστικού ελαστικού. 

 

Επικίνδυνα Συστατικά : Πολυκυκλικές (πολυπυρηνικές) αρωματικές ενώσεις, όταν το προϊόν ευρίσκεται σε 

ρευστή κατάσταση, και υψηλή θερμοκρασία (>200C) 

 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι. 

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ως Ανθεκτική. Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (PBT) και ως Άκρως Ανθεκτική και Άκρως 

Βιοσυσσωρεύσιμη ουσία (vPvB) :   

Δεν πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμύ ως Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ή άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη 

(παράρτημα XIII κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006).   
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 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Χημική Φύση / σύσταση: Σύνθετο μίγμα υδρογονανθράκων μεγάλου μοριακού βάρους και συνθετικού θερμοπλαστικού ελαστικού. 

3.1. Ουσίες 

Πολύπλοκος και ασταθής συνδυασμός παραφινικών, κυκλικών και αρωματικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κατά κύριο 

λόγο στο εύρος  9 – 12 και σημείο βρασμού περίπου από 135 0 C έως 220 0 C.  

 

Το πλήρες κείμενο των φράσεων κινδύνου R και των υποδείξεων κινδύνου H αναγράφεται στην Ενότητα 16.  

Δεν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά που, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής και αναφορικά με τις συγκεντρώσεις που ισχύουν, να 
έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον, είναι PBTs ή vPvBs ή έχουν εκχωρηθεί με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 
και συνεπώς απαιτούν αναφορά σε αυτήν την ενότητα. 

 

Τύπος: 

[1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον 

[2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 

[3] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για PBT σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ 

[4] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για vPvBs σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ 

[5] Ουσία που προκαλεί ισοδύναμη ανησυχία 

Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι διαθέσιμο, παρατίθενται στην Ενότητα 8. 

Υδρογονάνθρακες (Περιεκτικότητα) : 100 % 

 

ΟΥΣΙΑ Αριθμός 
CAS 

Αριθμός 
REACH 

 
EC 

 
Index %  Κατηγοριοποίηση 1272/2008 (CLP) Τύπος 

White spirit  64742-82-1 01-2119458049-
33-001 919-446-0 - 100 

Ευφλ Υγρό 3                  Η226 
Τοξ. δια της αναρρόφ. 1  Η304 
STOT SE 3                     H336 
Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2  Η411 

[1] 

 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
4.1. Περιγραφή πρώτων βοηθειών 

Συμπτώματα : Για έκθεση στους ατμούς του προϊόντος ερεθισμός δέματος, ματιών,                       

αναπνευστικής οδού, πονοκέφαλος, ναυτία. 

 : Για επαφή του προϊόντος με το δέρμα, ερεθισμός 

Πρώτες βοήθειες   

Εισπνοή : Μετακινήσατε τον πάσχοντα σε σημείο όπου υπάρχει καθαρός αέρας. Εάν δεν 

συνέλθει αμέσως, ζητήσατε ιατρική βοήθεια. 

Οι προσφέροντες πρώτες βοήθειες θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση τόσο των 

ιδίων όσο και άλλων.  

Αν προκληθεί ερεθισμός, ζαλάδα, ναυτία, ή λιποθυμία, αναζητήστε αμέσως ιατρική 

βοήθεια.  

Επαφή με το δέρμα : Αφαιρέσατε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα που ήρθε σε επαφή με το προϊόν 

διευκολύνοντας την αναπνοή της πάσχουσας επιδερμίδας. Πλύνετε με σαπούνι και 

νερό. Άμεση κλήση ιατρικής βοήθειας είναι επιβεβλημένη. 

Τα μολυσμένα ρούχα πρέπει να πλένονται με πετρελαϊκό διαλύτη και μετά με ζεστό 

νερό και σαπούνι προτού να ξαναφορεθούν. 

Επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνατε αμέσως  με άφθονο νερό για δέκα – δεκαπέντε λεπτά με τα μάτια ανοικτά 

και ζητήσατε αμέσως ιατρική βοήθεια. Εάν προκληθεί ερεθισμός αναζητήστε ιατρική 

βοήθεια. 

Κατάποση : Σε περίπτωση καταπόσεως ζητήσατε αμέσως ιατρική συμβουλή. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ 
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ΕΜΕΤΟ. 

Υποδείξεις για τον γιατρό  : Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να γίνει εισρόφηση της ουσίας στους πνεύμονες και 

να προκαλέσει χημική πνευμονία. Συνίσταται η παροχή κατάλληλης θεραπείας.  

 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες. 

Ανθρώπινη Υγεία : Μπορεί να προκαλέσει μέτριο ερεθισμό του αναπνευστικού, ζαλάδα, αδυναμία, κόπωση, 

ναυτία και πονοκέφαλο.  

Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, απολίπανση, και 

δερματίτιδα. 

Η επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει δακρύρροια και κοκκίνισμα, αλλά δεν είναι 

πιθανό να τραυματίσει μόνιμα οφθαλμικούς ιστούς. Μπορεί επίσης να προκαλέσει 

προσωρινά θολή όραση. 

Σε περίπτωση κατάποσης είναι ερεθιστικό για το στόμα, το λαιμό και το στομάχι. Μπορεί 

να προκαλέσει κοιλιακή δυσφορία, ναυτία, εμετό και διάρροια.   

Ασφάλεια : Το προϊόν θεωρείται εύφλεκτο άνω των 30C και μόνο με παρουσία γυμνής φλόγας 

μπορούν να αναφλέγονται οι ατμοί του.  

Αποφεύγετε τοπικές υπερθερμάνσεις. 

Δίνει εκρήξιμη ατμόσφαιρα σε συγκεντρώσεις 0,6% έως 7% ν/ν. 

Περιβάλλον : Σύμφωνα με την αναμενόμενη χρήση του προϊόντος καθώς και το πεδίο εφαρμογής του, 

δεν προκύπτουν άμεσοι κίνδυνοι για  το περιβάλλον (βλέπε Ενότητα 6). 

 

Για συμπτώματα και αποτελέσματα που οφείλονται στις εμπεριεχόμενες ουσίες δείτε την Ενότητα 11. 

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

Θεραπεία : Αν δεν εμφανιστεί ναυτία ή ερεθισμός μετά από κατάποση, να χορηγηθεί 50….100 gr φαρμακευτικός άνθρακας σε υδατικό 

αιώρημα.  

Ακολουθήστε τις υποδείξεις του γιατρού. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107 793 777 

 

 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα. 

Ειδικοί κίνδυνοι : Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Οι ατμοί του είναι βαρύτεροι του αέρα και μπορούν να 

εξαπλωθούν κατά μήκος του εδάφους και να φτάσουν σε απομακρυσμένες πηγές 

ανάφλεξης, προκαλώντας κίνδυνοι flashback.  

Μέσα κατάσβεσης : Αφρός, ξηρή χημική σκόνη ή διοξείδιο του άνθρακα και νερό με χρήση εκνεφωτήρα. 

Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Εκτοξευόμενο νερό (πίδακες νερού σε απευθείας ρήψη). 

Μέσα πυροπροστασίας : 

 

Πυράντοχη στολή πλήρους προστασίας με κράνος και ατομική παροχή οξυγόνου, λόγω 

εκλυόμενων ενώσεων (καπνός, αναθυμιάσεις, προϊόντα ατελούς καύσης, οξείδια του 

άνθρακα). 

Άλλες πληροφορίες : Απομακρύνατε συσκευασίες του προϊόντος αλλά και άλλα εύφλεκτα υλικά μακριά από 

την εστία πυρκαγιάς και αν χρειαστεί, ψύξατε με νερό. 

 
 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 
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Ατομικές προφυλάξεις : Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, μάτια και ρούχα. Μην αναπνέετε τους ατμούς του 

υλικού. Εξαερίσατε καλώς τους χώρους, εξαλείψατε αμέσως πιθανές και υπάρχουσες 

πηγές ανάφλεξης. Προειδοποήστε και απομακρύνετε τους κατοίκους των περιοχών γύρω 

από την κατεύθυνση που πνέει ο αέρας.   

Προσωπική προστασία : Φοράτε γάντια, στολή και μπότες από πυράντοχο υλικό, και αναπνευστική μάσκα 

προσώπου με φίλτρο οργανικών ατμών 101 ΑΒΕΚ ή μάσκα παροχής καθαρού αέρα NPF 

2000. Επίσης φοράτε γυαλιά προστασίας. Όλα τα ανωτέρω παρέχονται σε εξειδικευμένα 

καταστήματα ειδών ασφαλείας εργαζομένων. 

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Αποφύγετε την μόλυνση του εδάφους και του νερού. Εξασφαλίσατε αποφυγή εξάπλωσης 

μέσω αποχετεύσεων, ποταμιών κλπ. με την βοήθεια δημιουργίας προστατευτικών 

φραγμάτων με χώμα ή άμμο. 

Μέθοδοι καθαρισμού : Αφού έχει περιορισθεί η έκλυση του υλικού σε όσο το δυνατόν πιο                         

περιορισμένο χώρο, και αποκλεισθεί η περίπτωση ανάφλεξης, συγκεντρώνουμε το υλικό 

με εργαλεία γειωμένα και κατασκευασμένα από μέταλλα που δεν προκαλούν σπινθήρες.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφρός στην επιφάνεια του υλικού για μείωση των 

εκπεμπόμενων  ατμών.  

Σε περίπτωση υδάτινης μολύνσεως συμβουλευτείτε ειδικούς πριν την χρήση υλικών 

διασποράς.  

  
 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. 

Ερεθίζει τα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. Μην αναπνέετε αέρια του υλικού. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, 

γάντια, μπότες και συσκευή προστασίας ματιών - προσώπου. 

   

Πρόληψη πυρκαγιάς και εκρήξεων : Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι οποιασδήποτε αιτιολογίας σπινθήρων. Απαγορεύεται 

αυστηρώς το κάπνισμα. 

Απομακρυνθείτε από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Πάρτε μέτρα έναντι 

ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποφύγετε την επαφή με υλικά που παράγουν στατικό 

ηλεκτρισμό. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην εισπνέετε τους ατμούς. 

Αποθήκευση : Ακολουθήστε τους γενικούς κανόνες πυροπροστασίας. Φροντίστε ώστε τα δοχεία να είναι 

ερμητικά κλειστά. 

Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας 
 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Συμβουλευτείτε τη λίστα των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην 

Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο Σενάριο (α) Έκθεσης. 

 
8.1. Παράμετροι ελέγχου. 

 fk
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Όρια / περιορισμοί 

έκθεσης 

: 

 

Τιμές DNEL/PNEC 

 

 

Ατομική προστασία/Μέτρα υγιεινής  

Μέτρα υγιεινής : 
Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Φοράτε φόρμα εργασίας. Αλλάξτε ρουχισμό σε 

περίπτωση εμποτισμού. Τα μολυσμένα ρούχα πρέπει να πλένονται με ζεστό νερό και σαπούνι προτού να 

ξαναφορεθούν. 

Η ανθεκτικότητα της προστατευτικής ενδυμασίας έναντι των χημικών ουσιών θα πρέπει να είναι 

εξακριβωμένη από τον ανάλογο προμηθευτή. fk
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Προστασία 

αναπνευστικού 

συστήματος 

 

: 
 

Χρησιμοποιείτε πάντα με επαρκή αερισμό. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες μάσκες προστασίας της αναπνοής 

(για οργανικούς ατμούς), εάν δεν υπάρχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού  

Συνιστώμενος τύπος : με φίλτρο 101 ΑΒΕΚ (σύμφωνα με DIN 14387). Ο επιχειρηματίας πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι η συντήρηση, ο καθαρισμός και ο έλεγχος των συσκευών προστασίας της αναπνοής, 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται 

προσεκτικά. 

 

Προστασία χεριών 

 

: Χειριστείτε το υλικό αυτό με γάντια. Τα γάντια πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση. Χρησιμοποιήστε σωστή 

τεχνική αφαίρεσης του γαντιού (χωρίς να αγγίζετε την εξωτερική επιφάνεια του γαντιού) ώστε να 

αποφεύγετε η επαφή του δέρματος με το προϊόν. Απορρίψτε τα γάντια που έχουν μολυνθεί μετά τη χρήση, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ορθή εργαστηριακή πρακτική. Πλύνετε και στεγνώστε τα 

χέρια. 

  

Προστασία Ματιών 

/ Προσώπου 

 

 

: Γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά απαραίτητα. Χρησιμοποιείτε μονοκόμματα γυαλιά προστασίας, με λάστιχο 

στερεώσεως στεγανά επί του προσώπου. 

Προστατευτική ασπίδα για το πρόσωπο (τουλάχιστον 8 ίντσες). Χρήση δοκιμασμένου και εγκεκριμένου 

εξοπλισμού για την προστασία των ματιών, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα (NIOS, EN 166 κλπ). 

Προστασία 

δέρματος και 

σώματος 

   

: Φοράτε φόρμα εργασίας (με μακρύ μανίκι χειμώνα - καλοκαίρι) και μπότες με αντοχή στα πετρελαιοειδή. 

   

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης. 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 

Για τεχνικά μέτρα και κατάλληλες συνθήκες εργασίας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με τη χρήση των μέσων ατομικής 

προστασίας. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον 

χειρισμό του προϊόντος. 

Βλέπε Ενότητα 7. 

 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης  

Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται. 

Βλέπε Ενότητα 13 για περισσότερες πληροφορίες επεξεργασίας αποβλήτων. 

 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ fk
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9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. 

Εμφάνιση : Υγρό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Χρώμα : Άχρωμο 

Οσμή : Οξεία οσμή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Ποσοστό στερεών : Δεν εφαρμόζεται  

Δείκτης pH : Δεν εφαρμόζεται  

Σημείο τήξεως – σημείο πήξεως  : Σημείο ροής < -200 C (ASTM D97) 

Αρχικό σημείο ζέσεως – περιοχή ζέσως : 1350 C έως 2200 C (ASTM D86) 

Σημείο ανάφλεξης  : > 300 C έως 2200 C (ASTM D56 σε 1 Atm) 

Ταχύτητα εξάτμισης  : Δεν εφαρμόζεται  

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)  Εύφλεκτη ουσία (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 230 C και 600 C). Χωρίς πυροφορικές 

ιδιότητες και Αναφλεξιμότητα κατά την επαφή με το νερό.  

Όρια εκρηκτικότητας 
: LEL 0,6% v/v 

UEL 7,0% v/v 

Τάση ατμών  : 0,231 kPa στους 200 C 

Πυκνότητα ατμών  : Δεν εφαρμόζεται  

Σχετική πυκνότητα  : 0,72 έως 0,825 gr/cm3 στους 150 C (ISO 12185) 

Διαλυτότητα  : Δεν εφαρμόζεται  

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης  : >2000 C 

Θερμοκρασία αποσύνθεσης  : Δεν εφαρμόζεται  

Ιξώδες : 1,0 έως 2,5 mm2/s στους 200 C (ASTM D445) 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν θεωρείται εκρηκτικό  

Οξειδωτικές ιδιότητες  : Δεν θεωρείται οξειδωτικό  

9.2. Άλλες πληροφορίες. 

Ταξινομείται στην κατηγορία 3 της ADR 2017 δηλαδή ως «εύφλεκτο υγρό» {περιοχή ζέσεως 1350 C έως 2200 C (ASTM D86) και σημείο 

ροής < -200 C (ASTM D97)}.  

 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

10.1. Σταθερότητα. 

Σταθερό κάτω από τις συνήθεις συγκεκριμένες συνθήκες εφαρμογής και αποθήκευσης. 

10.2. Συνθήκες προς αποφυγή. 

Παρατεταμένη και εντοπισμένη θέρμανση. Γυμνή φλόγα πλησίον των ατμών του θερμού υλικού, ως και ηλεκτροστατικές εκκενώσεις. 

10.3. Προϊόντα διάσπασης. 

Δεν υπάρχει ενδεχόμενο επικίνδυνου πολυμερισμού.  

10.4. Προϊόντα αποικοδόμησης. 

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα τυπικά προϊόντα αποικοδόμησης. Δεν αποσυντίθεται στην θερμοκρασία περιβάλλοντος. fk
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11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Α) Οξεία τοξικότητα : 
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12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
12.1 Τοξικότητα 

12.1.1 Τοξικότητα στο νερό  

 

Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα στα ψάρια : 

96 h LL50= 10-30 mg/lt για ιριδίζουσα πέστροφα, Oncorhynchus mykiss. 

 

Μακροπρόθεσμη τοξικότητα στα ψάρια :  

Εκτίμηση για ψάρια γλυκού νερού 28 –d NOELR = 0,13 mgr/lt με βάση το ρυθμό αύξησης. 

 

Βραχυπρόθεσμη τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα : fk
ar

ik
i.g

r

  17.03.2021                                                                                                                   



 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) 

ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ PW380 

Έκδοση 1η 

 

Page 11 of 14 

48 h EL50= 10-22 mg/lt για Daphnia magna. 

Μακροπρόθεσμη τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα : 

21  –d NOELR = 0,28 mgr/lt με βάση την αναπαραγωγή. Έκθεση Daphnia magna σε Υδρογονάνθρακες C9-C12, η αλκάνια, ισοαλκάνια, 

κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%).  

 

Τοξικότητα σε υδρόβια φύκη και κυανοφύκη : 

Έκθεση καλλιεγειών φυκών σε κλάσματα σε νερό για   Υδρογονάνθρακες C9-C12, η αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%), σε 

δυο διαφορετικές μελέτες.  

72 h EL50=4,1, και 4,6 – 10 mgr/lt αντιστοίχως. 

72 h NOELR με βάση το ρυθμό αύξησης = 0,76 και 0,22  mgr/lt αντιστοίχως.  

 

Τοξικότητα σε υδρόβια φυτά εκτός από φύκη : 

Δεν διατίθενται στοιχεία.  

 

Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς : 

Εκτίμηση για πειραματόζωα Tetrahymena pyriformis, 48h EL50 = 43,98 mgr/lt με βάση την αναστολή της ανάπτυξης.  

 

12.1.2 Τοξικότητα ιζήματος 

Η ουσία είναι υδρογονάνθρακας UVCB. Οι πρότυπες δοκιμές για αυτή την παράμετρο προορίζονται για μεμονωμένες ουσίες και δεν είναι 

κατάλληλες για αυτή την πολύπλοκή ουσία. Αξιολογήσεις με το μοντέλο PETRORISK. 

 

12.1.3 Τοξικότητα εδαφους 

Η ουσία είναι υδρογονάνθρακας UVCB. Οι πρότυπες δοκιμές για αυτή την παράμετρο προορίζονται για μεμονωμένες ουσίες και δεν είναι 

κατάλληλες για αυτή την πολύπλοκή ουσία. Αξιολογήσεις με το μοντέλο EQP (Equilibrium partitioning method). 

 

12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση: Η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη και ως εκ τούτου με βάση τον αρχικό έλεγχο 

ανθεκτικότητας δεν αναμένεται να πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως ανθεκτική (P) ή άκρως ανθεκτική (vP). 

Οι Υδρογονάνθρακες C9-C12, η αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%) δεν περιέχουν ομάδες που μπορούν να υδρολυθούν 

(έχουν χαμηλό δυναμικό υδρόλυσης). Συνεπώς αυτή η διαδικασία αποδόμησης τους δεν θα συμβάλει στην απομάκρυνση τους από το 

περιβάλλον.  

Η ουσία δεν έχει δυναμικό φωτόλυσης στο νερό και στο έδαφος κα συνεπώς η διαδικασία αυτή δεν θα συμβάλει στην απομάκρυνση της από 

το περιβάλλον.  

Η ουσία είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμη στο νερό.  

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Η ουσία είναι υδρογονάνθρακας UVCB. Οι πρότυπες δοκιμές για αυτή την παράμετρο προορίζονται 

για μεμονωμένες ουσίες και δεν είναι κατάλληλες για αυτή την πολύπλοκή ουσία. 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος: Το προϊόν εξατμίζεται άμεσα από το επιφανειακό έδαφος και το νερό. Μπορεί να διεισδύσει στο έδαφος 

μέχρι να φτάσει σε υπόγεια ύδατα, όπου τα πιο δυαλυτά συστατικά θα εξαπλωθούν. Η αποδόμηση συμβαίνει εξαιρετικά αργά σε αναερόβιες 

συνθήκες.  

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PΒΤ (ΑΒΤ, ανθεκτική βιοσυσσωρεύσιμη, τοξική) και vPvΒ (αΑαΒ, άκρως ανθεκτική και 

άκρως βιοσυσσωρεύσιμη): Καμία αντιπροσωπευτική δομή δεν βρέθηκε να πληρεί τα κριτήρια αυτά.  

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Δεν απαιτούνται αφού η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια της 12.5.   

 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων  

Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος είναι προτιμητέα. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, αποτεφρώστε το υλικό σε fk
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κατάλληλη εγκατάσταση αποτέφρωσης σύμφωνα με την νομοθεσία και την έγκριση των τοπικών αρχών.  

Τα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι 

άδειοι περιέκτες μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Μην επιχειρείτε να τους κόψετε με τροχό ή φλόγα. Κίνδυνος έκρηξης.  

Οι άδειοι περιέκτες θα πρέπει να διαχειριζονται ως επικίνδυνα απόβλητα ή να επιστρέφονται μόνο στον παραγωγό για επαναπλήρωση.  

Τα υλικά απορροφήσεως τυχούσας έκλυσης του προϊόντος πρέπει επίσης να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.  

 
 
Ακάθαρτες (κενές από υλικό) συσκευασίες    

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να 

ανακυκλώνονται. Η αποτέφρωση ή η υγειονομική ταφή θα πρέπει να μελετώνται μόνο όταν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή.  
 

 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 ADR / RID 

UN Νumber  UN 1300 

 
 

Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά 3 

Ομάδα συσκευασίας / αποθήκευσης III 

Ομάδα μεταφοράς 3 

Κωδικός ταξινόμησης Μ9 

Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου (HIN NU) 33 

Κατηγορία IMO 3 

Ομάδα συσκευασίας/ αποθήκευσης ΙΙΙ 
 

 

 
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για το CLP. 

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

 

Σχετικές οδηγίες και κανονισμοί της ΕΕ:  

 

Κατηγορία Seveso: όχι   

Περιορισμοί σχετικά με το προϊόν ή περιέχουσας ουσίας σύμφωνα με το παράρτημα XVII του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ : Μη εφαρμόσιμο  

Ουσίες στην λίστα σύμφωνα με το Art 59 REACH: Καμία  

Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση, Annex XIV REACH: Καμία  

Ουσίες που υπόκεινται σε αναφορά εξαγωγής, 689/2008/ΕΚ: Καμία  

Ουσίες που υπόκεινται στη σύμβαση του Ρότερνταμ: Καμία  

Ουσίες που υπόκεινται στη σύμβαση της Στοκχόλμης: Καμία  

Έλεγχοι Υγειονομικής Περίθαλψης: Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε αυτόν το χημικό παράγοντα, δεν πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους 

για την υγεία (ΠΔ 90/1999), υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα δεδομένα αξιολόγησης των κινδύνων αποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι που 

σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέτριοι και ότι η οδηγία 98/24/ΕΚ είναι σεβαστή.  fk
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15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας  

Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας πραγματοποιήθηκε.  

 

 

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν μόνο το προαναφερόμενο προϊόν και δεν είναι απαραίτητο να ισχύουν, αν χρησιμοποιείται   με  άλλα  

προϊόντα  ή  σε  οποιαδήποτε   διαδικασία. Οι   πληροφορίες, σύμφωνα  με  τις  γνώσεις  που  διαθέτουμε επί του παρόντος, είναι σωστές, και 

δίνονται με καλή πίστη, αλλά δεν αποτελούν Πιστοποιητικό του προϊόντος. Για κάθε άλλη ιδιαίτερη χρήση, ο χρήστης είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος, για να διαπιστώσει εάν οι πληροφορίες είναι κατάλληλες και σωστές. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Περαιτέρω πληροφορίες : Για μια λίστα των καταχωρισμένων χρήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, ανατρέξτε στο :  

https://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/65180  

ΓΕΝΙΚH ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

 

1. Οδηγία 1999/45/CΕ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

2. Οδηγία 67/548/CΕΕ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές 

3. Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 

4. Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 

5. Κανονισμός (ΕΚ) 790/2009 (Ι Atp. CLP) 

6. Κανονισμός (ΕΚ) 453/2010 

7. THE MERCK INDEX Εκδ. 10 

8. HANDLING CHEMICAL SAFETY 

9. NIOSH – REGISTRY OF TOXIC EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES  

 

Αριθμός έκδοσης του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού : 1 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού : 2017-03-17 

 

Αναθεωρήσεις του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού : Ο αύξων αριθμός έκδοσης υποδεικνύει τροποποίηση από την 

προηγούμενη έκδοση. 

 

Μετατροπή του Φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού : Το περιεχόμενο και ο τύπος αυτού του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας είναι 

σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC. Η ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία CLP 1272/2008.  

 

Διανομή φυλλαδίου δεδομένων ασφαλείας υλικού : Όλοι όσοι ενδέχεται να χειριστούν το προϊόν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες αυτού του εγγράφου. 

 
Σημείωση για το χρήστη : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οι πληροφορίες και οι συστάσεις που παραθέτει στο παρόν η εταιρία  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ είναι ακριβείς και αξιόπιστες μετά 
λόγου γνώσεως και συνείδησης κατά την ημερομηνία  έκδοσης.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ για 
να διασφαλίσετε ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί την πλέον πρόσφατη έκδοση που διατίθεται. Οι πληροφορίες και οι συστάσεις παρέχονται προς 
ενημέρωση του χρήστη. Είναι ευθύνη του χρήστη να εξετάσει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση.  Εάν o αγοραστής fk
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συσκευάσει εκ νέου το προϊόν, είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι με ή πάνω στη συσκευασία θα συμπεριληφθούν οι δέουσες 
πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και άλλες απαραίτητες πληροφορίες. Τα άτομα που χειρίζονται και χρησιμοποιούν το προϊόν 
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει 
να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς συγκεκριμένης του προϊόντος ιδιότητας. Επειδή, η χρήση του προϊόντος  δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχο 
μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και 
ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις. 

Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση του παρόντος εγγράφου.  Απαγορεύεται η ολική ή μερική επανέκδοση ή μετάδοση του παρόντος 
εγγράφου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά δια νόμου.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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