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ΔΕΛΤΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
 

                                                                   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TON ΚΑΝΟΝΛΣΜΟ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 
                                                                                      ΕΚΔΟΣΘ 1 

                     ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ    10/09/ 2019 
 

1. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΕΤΑΛΕΛΑΣ 

 
1.1 Ρλθροφορίεσ για το παραςκεφαςμα 
           Εμπορικι ονομαςία:  V126        

 
1.2 Χριςθ τθσ ουςίασ / παραςκευάςματοσ 
           Υγρό  ενιςχυτικό πλφςθσ  πλυντθρίου ροφχων για επαγγελματικι χριςθ  
 
1.3 Ρλθροφορίεσ για τον παραςκευαςτι 
 

ZEO TEC  HELLAS GROUP IKE   
ΚΕΣΘ ΣΡΑΤΛΑ,ΣΕΣΚΛΟ ΒΟΛΟΥ 
ΤΘΛ : 2421095212 
FAX : 2421095212 
Τ.Κ :38500 
E-mail: zthellasgroup@gmail.com 
 

1.4  Αρικμόσ τθλεφϊνου επείγουςασ ανάγκθσ 
        ΤΘΛ. ΚΕΝ. ΔΘΛ. 210 -7793777 
 

 

2.1 Ταξινόμθςθ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ 

Ταξινόμθςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (EC) αρικ. 1272/2008 
Σοβαρι οφκαλμικι βλάβθ Κατ. Κιν.  1 
Ερεκιςμόσ δζρματοσ κατ. Κιν. 2 
 
2.2 Στοιχεία επιςιμανςθσ 
Σιμανςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (EC) αρικ. 1272/2008 
 
   Εικονόγραμμα 
 

 
 
Ρροειδοποιθτικι λζξθ Κίνδυνοσ 
 
Διλωςθ Κινδφνου(νων) H 
 
H318 Ρροκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ 
H315 Ρροκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. 
 
Ρρολθπτικι Διλωςθ(ςεισ) 
 
P102   Μακριά από παιδιά. 
P280 Να φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά ενδφματα/μζςα ατομικισ προςταςίασ για τα 
μάτια/πρόςωπο. 
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΕΡΑΦΘΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΛΑ: Ξεπλφνετε προςεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφισ, αφαιρζςτε τουσ, εφόςον είναι εφκολο. Συνεχίςτε να ξεπλζνετε. 
P337 + P313   Εάν δεν υποχωρεί ο οφκαλμικόσ ερεκιςμόσ: Συμβουλευκείτε/Επιςκεφκείτε γιατρό.  
P302 + P352 ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΕΡΑΦΘΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ: Ρλφνετε με άφκονο νερό και ςαποφνι. 

2. ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ  
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P301 + P310 ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΚΑΤΑΡΟΣΘΣ: Καλζςτε αμζςωσ το ΚΕΝΤΟ ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΕΩΝ ι ζνα γιατρό. 
Συμπλθρωματικζσ Δθλϊςεισ Κινδφνου 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
Δεν είναι γνωςτοί άλλοι κίνδυνοι.  
Το προϊόν δεν πλθροί τα κριτιρια ωσ ΑΒΤ ι αΑαΒ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ No 1907/2006 
(ΕΚ), Ραράρτθμα XIII. 
 

 
3.1 Σφςταςθ παραςκευάςματοσ  
 
Επικίνδυνα  ςυςτατικά 
 

Cas No Συςτατικό αρικμόσ REACH Ταξινόμθςθ ςφμφωνα 
με 1272/2008/ΕΚ 

Ρεριεχόμενο 

68891-38-3 Αλκοόλεσ, C12-14, 
αικοξυλιωμζνα, κειικά, άλατα 

νατρίου 

01-2119488639-
16 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
5% - 15% 

111905-53-4 αλκοξυλικι λιπαρι αλκοόλθ 4
  

 Skin Corr./Irrit. 2 Eye 
Dam./Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 

0% - 5% 

97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17- sec-
alkane, sodium salts 

01-2119489924-
20 

Skin Irrit. 2; H315 Eye 
Dam. 1; H318 Aquatic 

Chronic 3; H412 

5% - 15% 

160901-19-9 Αλκοόλεσ, διακλαδιςμζνεσ 
C12-13 και γραμμικζσ, 

αικοξυλικζσ (>5 - <15 EO) 

πολυμερζσ Acute Τοχ., 4; Eye Dam., 
1; Aquatic Chronic 3 , 

Θ302, Θ318, H412 

5% -15% 

15763-76-5 ΚΟΥΜΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΛΚΟ 
ΝΑΤΛΟ 

01-2119489411-
37 

Eye Irrit. 2, H319 0 % - 5 % 

61789-30-8 fatty acids, coco, 
potassium salts 

 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

0% - 5% 

67-63-0 2-Propanol 01 
2119457558-25 

Flam. Liq. 2 (H225) Eye 
Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 

(H336) 

 
0% - 3% 

 

4. ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΚΕΛΕΣ 

 

4.1 Ρεριγραφι των μζτρων πρϊτων βοθκειϊν 

Μετά από ειςπνοι: Σε περίπτωςθ λιποκυμίασ επιβάλλεται κατάκλιςθ και μεταφορά ςε ςτακερι πλάγια κζςθ. 

Μετά από επαφι με το δζρμα: 

Ξεπλυκείτε αμζςωσ με νερό και ςαποφνι και πολφ καλό ξζπλυμα. Αφαιρζςτε αμζςωσ τον μολυςμζνο ιματιςμό . 
Μετά από επαφι με τα μάτια: 

Ρλφνετε τα μάτια με τρεχοφμενο νερό για αρκετι ϊρα και με τα βλζφαρα ανοιχτά. 
Μετά από κατάποςθ: Να ξεπλφνετε το ςτόμα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό. 

4.2 Σθμαντικότερα ςυμπτϊματα και επιδράςεισ, οξείεσ ι μεταγενζςτερεσ 

Δεν διατίκενται. 

4.3 Ζνδειξθ οιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άμεςθσ ιατρικισ φροντίδασ και ειδικισ κεραπείασ 
Δεν διατίκενται. 
 

5. ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΤΘΣ ΡΥΚΑΓΛΑΣ 

 
5.1 Ρυροςβεςτικά μζςα 
Κατάλλθλα πυροςβεςτικά μζςα. 
Ρυροςβεςτικι ςκόνθ , Αφρόσ, άμμοσ ,Ψζκαςμα νεροφ 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν ουςία ι το μείγμα 
Σε μία πυρκαγιά είναι δυνατόν να ελευκερωκοφν: οξείδια αηϊτου (NOx),μονοξείδιο του άνκρακα (CO), διοξείδιο 
του κείου (SO2) 
5.3 Συςτάςεισ για τουσ πυροςβζςτεσ 
Μθν προςπακιςτε να καταπολεμιςετε τθν πυρκαγιά χωρίσ τον κατάλλθλο προςτατευτικό εξοπλιςμό: 
Ανεξάρτθτεσ αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ. Απομακρφνετε όλα τα άτομα από το περιςτατικό. 

3. ΣΥΝΚΕΣΘ / ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΛΚΑ 
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Ειδικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ: 
Φορζςτε προςτατευτικά ενδφματα πυρόςβεςθσ (ενδφματα, κράνθ, υποδιματα, γάντια) ςε εναρμόνιςθ με το 
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 469. 
 

6. ΜΕΤA ΓΛΑ ΤΘΝ ANTIMΕΤΩΡΛΣΘ ΤΥΧΑΛΑΣ ΕΚΛΥΣΘΣ 

 

6.1 Ρροςωπικζσ προφυλάξεισ, προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

Το προϊόν ςε επαφι με νερό ςχθματίηει ολιςκθρά ςτρϊματα. 

Υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ ολίςκθςθσ εξ' αιτίασ τθσ εκχφςεωσ του προϊόντοσ. Φορζςτε τθν ατομικι ςασ 

προςτατευτικι ενδυμαςία. 
6.2 Ρεριβαλλοντικζσ προφυλάξεισ: 

Εμποδίςτε τθν επιφανειακι του επζκταςθ. 

Μθν το αδειάηετε ςτθν αποχζτευςθ ι ςτο υδάτινο περιβάλλον. 
Σε περίπτωςθ διοχζτευςθσ ςτο υδάτινο περιβάλλον ι ςτθν αποχζτευςθ ειδοποιείςτε τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

6.3 Μζκοδοι και υλικά για περιοριςμό και κακαριςμό: 
Σταματιςτε τθ διαρροι. 
Απορρίψτε τα μολυςμζνα υλικά ςφμφωνα με τουσ τρζχοντεσ κανονιςμοφσ. 

6.4 Ραραπομπι ςε άλλα τμιματα 
Ρλθροφορίεσ για τον ςίγουρο χειριςμό βλζπε 7. 

Ρλθροφορίεσ για τον ατομικό προςτατευτικό εξοπλιςμό βλζπε 8. 

Ρλθροφορίεσ για τθν εναποκζτθςθ βλζπε 13. 

 

7.1 Ρροφυλάξεισ για αςφαλι χειριςμό 

 Να διατθρείτε το δοχείο καλά κλειςμζνο. 

Οδθγίεσ για τον τρόπο προςταςίασ κατά τθσ πυρκαγιάσ και τθσ ζκρθξθσ: 

Δεν απαιτείται λιψθ ειδικϊν μζτρων. 

7.2 Συνκικεσ για τθν αςφαλι φφλαξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αςυμβίβαςτων 

Εναποκικευςθ: 

Αποκθκεφεται ςε κερμοκραςίεσ κάτω των 30 °C. 

Συμβατά υλικά ςυςκευαςιϊν: ανοξείδωτοσ χάλυβασ, πλαςτικό. 

Υποδείξεισ ςυναποκικευςθσ: Διατθρείται χωριςτά από οξειδωτικζσ ουςίεσ. 

Ρεραιτζρω δθλϊςεισ για τουσ όρουσ εναποκικευςθσ:  

καμία 

7.3 Ειδικι τελικι χριςθ ι χριςεισ  

Δεν διατίκενται. 

Συμπλθρωματικζσ υποδείξεισ για τθ διαμόρφωςθ των τεχνικϊν εγκαταςτάςεων: 

Καμία άλλθ ςφςταςθ, βλζπε κεφάλαιο 7. 

8.1 Ραράμετροι ελζγχου 

Συςτατικά ςτοιχεία με οριακζσ τιμζσ που αφοροφν τουσ τόπουσ εργαςίασ και που οφείλουν να 

επιτθροφνται: 

 

Αφορά το ςυςτατικό ΚΕΛΛΚΟΣ ΑΛΚΕΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥΛΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΛΟΥ 

 

DNELs 
Ραράγωγο επίπεδο χωρίσ επιπτϊςεισ (DNEL) για ζκκεςθ εργαηομζνων: 

Μακροχρόνια ςυςτθμικά αποτελζςματα δια επαναλαμβανόμενθσ δερματικισ επαφισ, DNEL: 2.750 mg/kgr 

bw/day 
Μακροχρόνια ςυςτθμικά αποτελζςματα δια επαναλαμβανόμενθσ ειςπνοισ, DNEL: 175 mg/m³ 
Ραράγωγο επίπεδο χωρίσ επιπτϊςεισ (DNEL) για ζκκεςθ καταναλωτϊν: 

Μακροχρόνια ςυςτθμικά αποτελζςματα δια επαναλαμβανόμενθσ δερματικισ επαφισ, DNEL: 1.650 mg/kgr 

bw/day 
Μακροχρόνια ςυςτθμικά αποτελζςματα δια επαναλαμβανόμενθσ ειςπνοισ, DNEL: 52 mg/m³ 
Μακροχρόνια ςυςτθμικά αποτελζςματα δια επαναλαμβανόμενθσ κατάπωςθσ DNEL: 15 mg/kgr 

PNECs 

Ρροβλεπόμενθ ςυγκζντρωςθ χωρίσ επιπτϊςεισ: 

PNEC γλυκοφ νεροφ: 0.24 mg/lt 

PNEC καλαςςινοφ νεροφ: 0.024 mg/lt 

7. ΧΕΛΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ 

8.EΛΕΓΧΟΣ ΤΘΣ ΕΚΚΕΣΘΣ ΣΤΟ ΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ 
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PNEC διαλείπουςεσ απελευκερϊςεισ: 0.071 mg/lt 

PNEC ιηιματοσ γλυκοφ νεροφ: 5.45 mg/kgr 

PNEC ιηιματοσ καλαςςινοφ νεροφ: 0.545 mg/kgr 

PNEC εδάφουσ: 0.946 mg/kgr 

PNEC εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων: 10 g/lt 

 
Αφορά το ςυςτατικό ΚΟΥΜΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΛΚΟ ΝΑΤΛΟ 
 
Ραράγωγα επίπεδα με επιπτϊςεισ 

 
Ονομαςία 
προϊόντοσ/ςυςτατικϊν 

 
Τφποσ 

 
Ζκκεςθ 

 
Τιμι 

 
Ρλθκυςμόσ 

 
Επιπτϊςεισ 

κουμολοςουλφονικό 
νάτριο 

DNEL 
Μακροχρόνια 
Δερματικό 

7.6 mg/kg 
bw/θμζρα 

Εργάτεσ Συςτθματικι 

 DNEL Μακροχρόνια 
Ειςπνοι 

53.6 mg/m3 Εργάτεσ Συςτθματικι 

 DNEL Μακροχρόνια 
Δερματικό 

3.8 mg/kg 
bw/θμζρα 

Καταναλωτζσ Συςτθματικι 

 DNEL Μακροχρόνια 
Ειςπνοι 

13.2 mg/m3 Καταναλωτζσ Συςτθματικι 

 DNEL Μακροχρόνια 
Στοματικό 

3.8 mg/kg 
bw/θμζρα 

Καταναλωτζσ Συςτθματικι 

 
Ρροβλεπόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ με επιπτϊςεισ 

 
Ονομαςία 
προϊόντοσ/ςυςτατικϊν 

 
Τφποσ 

 
Λεπτομζρεια χϊρου 

 
Τιμι 

 
Λεπτομζρεια μεκόδου 

κουμολοςουλφονικό 
νάτριο 

PNEC Γλυκό νερό 0.23 mg/l 
Ραράγοντεσ 
αξιολόγθςθσ 

 PNEC  

Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 
αςτικϊν λυμάτων 

100 mg/l Ραράγοντεσ 
αξιολόγθςθσ 

 PNEC pNECΑςυνεχισ 2.3 mg/l Ραράγοντεσ 
αξιολόγθςθσ 

 
Αφορά το ςυςτατικό 2-Propanol 

 

TWA  400 ppm  Οριακι Τιμι Ζκκεςθσ    

STEL  500 ppm  Οριακι Τιμι Ζκκεςθ 

8.2 Ζλεγχοι ζκκεςθσ 

Ατομικόσ εξοπλιςμόσ προςταςίασ: 

Γενικά μζτρα προςταςίασ και υγιεινισ: 

Πταν το χρθςιμοποιείτε μθν τρϊτε, πίνετε, καπνίηετε. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και 

ηωοτροφζσ. 
Να βγάηετε αμζςωσ τα λερωμζνα, βρεγμζνα ενδφματα. Να πλζνετε τα χζρια προ του διαλείμματοσ και ςτο τζλοσ 
τθσ εργαςίασ. Να αποφεφγετε τθν επαφι με το δζρμα. Να αποφεφγετε τθν επαφι με τα μάτια και το δζρμα. 
Ρροςταςία για τθν αναπνοι: 

 Δεν είναι απαραίτθτο 

Ρροςταςία για τα χζρια: 

Ρροςτατευτικά γάντια. Το υλικό των γαντιϊν κα πρζπει να είναι αδιαπζραςτο και ανκεκτικό ζναντι του 

προϊόντοσ . 

Λόγω μθ πραγματοποίθςθσ δοκιμϊν δεν μπορεί να προτακεί κανζνα υλικό γαντιϊν για το προϊόν. 

Επιλζξτε το υλικό του γαντιοφ λαμβάνοντασ υπ' όψθ τουσ χρόνουσ διζλευςθσ, το βακμό διαπερατότθτασ 

και τθν υποβάκμιςθ. 
Υλικό γαντιϊν 

Καουτςοφκ Nitril. 
Θ επιλογι του κατάλλθλου γαντιοφ δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλζον 
χαρακτθριςτικά ποιότθτασ, τα οποία διαφζρουν ανάλογα με τον καταςκευαςτι EN 374 

Χρόνοσ διείςδυςθσ του υλικοφ γαντιϊν 

Για τα μίγματα των παρακάτω αναφερόμενων χθμικϊν ουςιϊν ο χρόνοσ διζλευςθσ κα πρζπει να ανζρχεται 

ςε τουλάχιςτον 480 λεπτά (Διαπερατότθτα ςφμφωνα με τον EN 374).Ο ακριβισ χρόνοσ διζλευςθσ δίνεται 
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από τον καταςκευαςτι των προςτατευτικϊν γαντιϊν και κα πρζπει να τθρείται πάντοτε. 
Ρροςταςία για τα μάτια: 
Ρροςτατευτικά γυαλιά απολφτωσ εφαρμοςτά. 
Ρροςταςία για το ςϊμα: 

Ρροςτατευτικι ενδυμαςία εργαςίασ. 

Χρθςιμοποιείςτε προςτατευτικά ενδφματα. 
 
 

9. ΦΥΣΛΚΕΣ ΚΑΛ ΧΘΜΛΚΕΣ ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ 

 

9.1 Στοιχεία για τισ βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ 
 

 

Γενικζσ πλθροφορίεσ 

Πψθ:       Μορφι: Yγρό 

       Χρϊμα: άχρωμο 

Οςμι: χαρακτθριςτικι  

Πριο οςμισ: - 

   pH ςε 20 °C:            4 ± 0,5 

         Σθμείο τιξεωσ/όρια ρευςτοποίθςθσ: - 

         Σθμείο ηζςεωσ/όρια ηζςεωσ: - 

Σθμείο ανάφλεξθσ: Δεν αναφλζγεται 

Κερμοκραςία αποςυνκζςεωσ: Μθ χρθςιμοποιιςιμο. 

         Κίνδυνοσ αυταναφλζξεωσ                                                  Μθ κακοριςμζνο. 

Κίνδυνοσ εκριξεωσ: Δεν υφίςταται κίνδυνοσ εκριξεωσ του προϊόντοσ. 

Πρια κινδφνου εκριξεωσ: 

         κατϊτερα: Δεν υφίςταται. 

          ανϊτερα: Δεν υφίςταται. 

Ρίεςθ ατμοφ: Μθ χρθςιμοποιιςιμο 

Ρυκνότθτα ςε 20 °C: 1,05 g/cm³ 

Σχετικι πυκνότθτα Μθ κακoριςμζνο. 

Ρυκνότθτα ατμϊν Μθ χρθςιμοποιιςιμο 

Ταχφτθτα ατμοποίθςθσ Μθ χρθςιμοποιιςιμο 

Διαλυτότθτα ςε νερό ςε 20 °C:                                   πλιρθσ 

Συντελεςτισ διανομισ (n-Octanol/Θ2Ο) ςε 23 °C                    - 

Λξϊδθσ ιδιότθτα: 

δυναμικι: Μθ χρθςιμοποιιςιμο 

κινθματικι: Μθ χρθςιμοποιιςιμο 

.  
9.2 Άλλεσ πλθροφορίεσ Δεν διατίκενται άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 
 

10. ΣΤΑΚΕΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΔΑΣΤΛΚΟΤΘΤΑ 

 

10.1 Δραςτικότθτα 

Κανζνα ςτοιχείο διακζςιμο ςχετικά με τθ δραςτικότθτα του προϊόντοσ ι των ςυςτατικϊν του. 
10.2 Χθμικι ςτακερότθτα 

Κερμικι αποςφνκεςθ / Προι που πρζπει να αποφεφγονται: 

Δεν αποςυντίκεται αν θ χρθςιμοποίθςι του γίνεται κανονικά. 
10.3 Ρικανότθτα επικίνδυνων αντιδράςεων  

Δεν είναι γνωςτι καμία επικίνδυνθ αντίδραςθ. 

10.4 Συνκικεσ προσ αποφυγιν  

Δεν διατίκενται άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 

10.5 Μθ ςυμβατά υλικά:  

Δεν διατίκενται άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 
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11.ΤΟΞΛΚΟΛΟΓΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

 
11.1 Ρλθροφορίεσ για τισ τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 
 
Αφορά το ςυςτατικό ΚΕΛΛΚΟΣ ΑΛΚΕΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥΛΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΛΟΥ 
 
Κίνδυνοσ άμεςθσ τοξικότθτασ: 
 

Σθμαντικζσ τιμζσ κατάταξθσ-LD/LC50 

Από το ςτόμα 

Από το δζρμα 

LD50 

LD50 

> 2000 mg/kg (rat) (OECD Guideline 401) 

> 2000 mg/kg (rat) 

 
Αρχικι ερεκιςτικι ενζργεια: 

Δζρμα: Ερεκίηει το δζρμα και τισ βλεννϊδεισ μεμβράνεσ. 

Μάτι: Ζντονοσ ερεκιςμόσ και ςοβαρόσ κίνδυνοσ βλάβθσ για τα μάτια. 

Ευαιςκθτοποίθςθ:  

Δεν είναι γνωςτι καμία ευαιςκθτοποίθςθ. 

Υποξεία ζωσ χρόνια κατάςταςθ τοξικότθτασ: 

Οι διακζςιμεσ μελζτεσ τοξικότθτασ παρζχουν μια ςυνεπι εικόνα τθσ υποξείασ και χρόνιασ τοξικότθτα δια 

του ςτόματοσ. Για ολόκλθρθ τθν κατθγορία των alcohol ethoxysulfates (AESs) κακιερϊνεται θ τιμι: NOAEL 

300 mg/kg bw. 

Τοξικοκινθτικι, μεταβολιςμόσ και κατανομι  

Δεν ταξινομείται. 

Οξείεσ επιπτϊςεισ (οξεία τοξικότθτα, ερεκιςμόσ και διαβρωτικότθτα) 
Οξεία τοξικότθτα (από του ςτόματοσ):  

Θ ουςία δεν ταξινομείται. 

Ερεκιςμόσ και διαβρωτικότθτα (δζρματοσ, οφκαλμϊν):  

Θ ουςία είναι ερεκιςτικι για το δζρμα και ιδιαίτερα ερεκιςτικι για τα μάτια. 

Ευαιςκθτοποίθςθ  

Δεν είναι ευαιςκθτοποιθτικι. 
Τοξικότθτα επαναλαμβανόμενθσ δόςθσ 

Δεν ταξινομείται. 
NOAEL: 300 mg/kgr bw/day 
Επιπτϊςεισ ΚΜΤ (καρκινογζνεςθ, μεταλλαξιογζνεςθ και τοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι) 
Καρκινογζνεςθ:  
Δεν ταξινομείται. Θ ςυςτθμικι τοξικότθτα προβλζπεται για να είναι πολφ χαμθλι. Δεν υπάρχει 
ανάγκθ για περαιτζρω εκτίμθςθ. 

Μεταλλαξιογζνεςθ:  

Δεν ταξινομείται Τοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι: 
H μελζτθ τοξικότθτασ αναπαραγωγισ εμφάνιςε NOAEL για reprotoxicity μεγαλφτερθ από 300 mg/kg/day. 
Θ αναπτυξιακι μελζτθ τοξικότθτασ εμφάνιςε NOAEL=1000 mg/kg/day. 
 

Αφορά το ςυςτατικό Αλκοόλεσ, διακλαδιςμζνεσ C12-13 και γραμμικζσ, αικοξυλικζσ 

 
11.1 Ρλθροφορίεσ για τισ τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ 
 

Οξεία τοξικότθτα 

Οξεία τοξικότθτα από του ςτόματοσ 

LD50 αρουραίοσ: > 300 - 2.000 mg/kg Ομάδα εξζταςθσ αποτελζςματα δικϊν μασ δοκιμϊν/τιμζσ βιβλιογραφίασ 

Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ. 

Οξεία τοξικότθτα διά τθσ ειςπνοισ 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

Οξεία τοξικότθτα διά του δζρματοσ 

LD50 κουνζλι: > 2.000 mg/kg; Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) Με βάςθ τα διακζςιμα 

δεδομζνα, δεν πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ. 

Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του δζρματοσ 

Ερεκιςμόσ του δζρματοσ 

κουνζλι: μθ ερεκιςτικό αποτελζςματα δικϊν μασ δοκιμϊν/τιμζσ βιβλιογραφίασ Ομάδα εξζταςθσ Με βάςθ τα 

διακζςιμα δεδομζνα, δεν πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ. 

Σοβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ των ματιϊν 
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Ερεκιςμόσ των οφκαλμϊν 

κουνζλι: Μθ αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ ςτα μάτια αποτελζςματα δικϊν μασ δοκιμϊν/τιμζσ βιβλιογραφίασ 

Ομάδα εξζταςθσ Ρροκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ. 

Ομάδα εξζταςθσ Δοκιμαηόμενθ ουςία: Αραίωςθ, 10% Ρροκαλεί ςοβαρό οφκαλμικό ερεκιςμό. 

Αναπνευςτικι ευαιςκθτοποίθςθ ι ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ 

Ευαιςκθτοποίθςθ 

Ρείραμα Μεγιςτοποίθςθσ υδρόχοιροσ: μθ ευαιςκθτοΪοιθτικό Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 

Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα, δεν πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ. 

Mεταλλαξιγζνεςθ γεννθτικϊν κυττάρων 

Γoνιδιoτοξικότθτα in vitro 

Ρειράματα in-vitro δεν ζδειξαν μεταλλαξιογενείσ δράςεισ Ομάδα εξζταςθσ αποτελζςματα δικϊν μασ 

δοκιμϊν/τιμζσ βιβλιογραφίασ 

Γoνιδιoτοξικότθτα in vivo 

Ρειράματα in-vivo δεν ζδειξαν μεταλλαξιογενείσ δράςεισ Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 

Ραρατθριςεισ 

Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα, δεν πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ. 

Καρκινογζνεςθ 

Θ ουςία ζχει αποδειχκεί μθ γονιδιοτοξικι και, κατά ςυνζπεια, δεν αναμζνεται να ζχει δυναμικό καρκινογζνεςθσ. 

Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 

Ραρατθριςεισ 

Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα, δεν πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ. 

Tοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι 

Καμία τοξικότθτα αναπαραγωγισ Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 

ΡαρατθριςεισTοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι 

Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα, δεν πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ. 

Τερατογζνεςθ 

Δεν είχε τερατογόνο επίδραςθ ςε πειράματα με ηϊα. Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 

Ραρατθριςεισ-Τερατογζνεςθ 

Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα, δεν πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ. 

STOT-εφάπαξ ζκκεςθ 

Ραρατθριςεισ 

Θ ουςία ι το μείγμα δεν ταξινομείται ωσ τοξικό για ειδικό όργανο-ςτόχο, μοναδικι ζκκεςθ. 

STOT-επανειλθμμζνθ ζκκεςθ 

Ραρατθριςεισ 

Θ ουςία ι το μείγμα δεν ταξινομείται ωσ τοξικό για ειδικό όργανο-ςτόχο, επανειλθμμζνθ ζκκεςθ. 

Τοξικότθτα επαναλαμβανόμενθσ δόςθσ 

αρουραίοσ; Από ςτόματοσ; 2 ζτθ NOAEL: 50 mg/kg (αναφζρεται ςτο ςωματικό βάροσ και τθν θμζρα.) Οργανα 

Στόχοι: Καρδιά, Συκϊτι, Νεφρά Συμπτϊματα: μειωμζνθ αφξθςθ ςωματικοφ βάρουσ, αφξθςθ ςχετικοφ βάρουσ 

οργάνων Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 

Tοξικότθτα αναρρόφθςθσ 

μθ εφαρμόςιμο 

Τοξικολογικζσ πλθροφορίεσ 

Τοξικοκινθτικο. Ομάδα εξζταςθσ Θ ουςία αναμζνεται να απορροφθκεί και να απεκκρικεί με ταχφ ρυκμό. 

(βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 

 

Αφορά το ςυςτατικό ΑΛΚΟΞΥΛΛΚΘ ΛΛΡΑΘ ΑΛΚΟΟΛΘ 4 

 

Οξεία τοξικότθτα 

Ρειραματικά δεδομζνα/ από υπολογιςμό: 

LD50 αρουραίοσ (από το ςτόμα): > 2.000 mg/kg 

Ερεκιςτικι δράςθ 

Ρειραματικά δεδομζνα/ από υπολογιςμό: 

Ρροςβολι του δζρματοσ / ερεκιςμόσ κουνζλι: Ερεκιςτικό. (ΟΟΣΑ - Οδθγία 404) 

Σοβαρζσ βλάβεσ ςτα μάτια / ερεκιςμόσ κουνζλι: Ερεκιςτικό. (ΟΟΣΑ - Οδθγία 405) 

 
Αφορά το ςυςτατικό ΚΟΥΜΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΛΚΟ ΝΑΤΛΟ 

 
Οξεία τοξικότθτα 
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Ονομαςία προϊόντοσ/ 
ςυςτατικϊν 

Endpoint Είδοσ Αποτζλεςμα Ζκκεςθ 

 

Κουμολοςουλφονικό 
νάτριο 

LD50 Δερματικό Κουνζλι >2000 
mg/kg 

- 

 LD50 Στοματικό Αρουραίοσ - 
Άνδρασ, 
Γυναίκα 

>7000 
mg/kg 

 

 
Ερεκιςμόσ/Διάβρωςθ 

 

Ονομαςία προϊόντοσ/ 

ςυςτατικϊν 

Δοκιμαςία  Είδοσ Οδόσ ζκκεςθσ Αποτζλεςμα 

κουμολοςουλφονικό 

νάτριο 

OECD 405 Acute Eye Irritation/ Corrosion Κουνζλι Μάτια Ιπιο ερεκιςτικό 

 OECD 404 Acute Dermal Irritation/ 

Corrosion 

Κουνζλι Δζρμα Ιπιο ερεκιςτικό 

 

Ευαιςκθτοποιόσ ουςία 
 
Ονομαςία 
προϊόντοσ/ 
ςυςτατικϊν 

Δοκιμαςία Οδόσ ζκκεςθσ Είδοσ Αποτζλεςμα 

κουμολοςουλφονικό 
νάτριο 

OECD 406 Skin 
Sensitization 

δζρμα Λνδικό χοιρίδιο Δεν προκαλεί 
ευαιςκθτοποίθςθ 

 

Επιπλζον πλθροφορίεσ 

Το υλικό είναι εξαιρετικά καταςτροφικό για τουσ ιςτοφσ των βλεννογόνων υμζνων και τθν ανϊτερθ 

αναπνευςτικι οδό, τα μάτια, και το δζρμα. 

 

Αφορά το ςυςτατικό FATTY ACIDS, COCO,  POTASSIUM SALTS 

Οξεία τοξικότθτα 

Ονομαςία προϊόντοσ/ ςυςτατικϊν Endpoint Είδοσ Αποτζλεςμα Ζκκεςθ 

Fatty acids, coco, potassium salts LD50 Στοματικό Αρουραίοσ >10000 mg/kg - 

 

Συμπζραςμα/Ρερίλθψθ :  Καμία επιπρόςκετθ πλθροφορία. 

 

Αφορά το ςυςτατικό 2-Propanol 

Οξεία τοξικότθτα 

LD50 Από ςτόματοσ - Αρουραίοσ - 

Ραρατθριςεισ: Συμπεριφορά: Διαφορετικόσ χρόνοσ φπνου (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αλλαγισ ςτο 

αντανακλαςτικό επαναφοράσ). Συμπεριφορά: Υπνθλία (γενικά μειωμζνθ δράςθ). 

LC50 Ειςπνοι - Αρουραίοσ - 8 h - 16000 ppm 

LD50 Δζρμα - Κουνζλι - 12.800 mg/kg 

Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του δζρματοσ 

Δζρμα - Κουνζλι 

Αποτζλεςμα: Ελαφρφσ ερεκιςμόσ του δζρματοσ 

Σοβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ των ματιϊν 

Μάτια - Κουνζλι 

Αποτζλεςμα: Ερεκιςμόσ των οφκαλμϊν - 24 h 
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Αναπνευςτικι ευαιςκθτοποίθςθ ι ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

Mεταλλαξιγζνεςθ γεννθτικϊν κυττάρων 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία. 

Καρκινογζνεςθ 

Το προϊόν αυτό είναι ι περιζχει ζνα ςυςτατικό το οποίο δεν είναι δυνατόν να ταξινομθκεί ωσ προσ τθν 

καρκινογόνο ιδιότθτά του ςφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ των ΛARC, ACGIH, NTP και EPA. 

IARC: 3 - Ομάδα 3: Μθ ταξινομιςιμο ωσ προσ τθν καρκινογζνεςθ ςτον άνκρωπο (2-Propanol) 

Tοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία. 

Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα-ςτόχουσ - μία εφάπαξ ζκκεςθ 

Ειςπνοι, Από ςτόματοσ - Μπορεί να προκαλζςει υπνθλία ι ηάλθ. 

Ειδικι τοξικότθτα ςτα όργανα ςτόχουσ - επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία. 

Tοξικότθτα αναρρόφθςθσ 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία. 

 

Αφορά το ςυςτατικό Sulfonic acids, C14-17- sec-alkane, sodium salts 

 

11.1   Ρλθροφορίεσ για τισ τοξικολογικζσ επιπτϊςεισ Οξεία τοξικότθτα 

Οξεία τοξικότθτα από του ςτόματοσ : LD50 (Αρουραίοσ): > 2.000 mg/kg  

Οξεία τοξικότθτα διά τθσ ειςπνοισ : Δεν υπάρχουν ςτοιχεία ςπνοισ 

Οξεία τοξικότθτα διά του δζρματοσ : LD50 (Ροντίκι): > 2.000 mg/kg  

Διάβρωςθ και ερεκιςμόσ του δζρματοσ  

Είδοσ                :  Κουνζλι 

Μζκοδοσ :  OECD Κατευκυντιρια γραμμι  δοκιμισ 404 

Αποτζλεςμα :  ερεκιςτικό 

Σοβαρι βλάβθ/ερεκιςμόσ των ματιϊν  

Μζκοδοσ : OECD Κατευκυντιρια γραμμι δοκιμισ 405 

Αποτζλεςμα : Κίνδυνοσ ςοβαρϊν οφκαλμικϊν βλαβϊν. 

Τα τοξικολογικά ςτοιχεία ελιφκθςαν από προϊόντα παρόμοιασ ςφνκεςθσ. 

Αναπνευςτικι ευαιςκθτοποίθςε ι ευαιςκθτοποίθςε του δζρματοσ  

Είδοσ :  Υδρόχοιροσ 

Αποτζλεςμα :  αρνθτικό 

ΟΕΡ :  όχι 

Μεταλλαξιγζνεςθ γεννθτικϊν κυττάρων  

Γονιδιοτοξικότθτα in vitro :Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

Μεταλλαξιγζνεςθ γεννθτικϊν :Ρειράματα ςε ηϊα δεν ζδειξαν καμία μεταλλαξιογόνο δράςθ. 

κυττάρων- Αξιολόγθςθ 

Καρκινογζνεςθ  

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

Καρκινογζνεςθ - Αξιολόγθςθ :Δεν υπάρχουν αποδείξεισ καρκινογζνεςθσ ςε μελζτεσ ςε ηϊα. 

Τοξικότθτα για τθν αναπαραγωγι Ρροϊόν: 

Επιπτϊςεισ ςτθ γονιμότθτα Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

Επιδράςεισ ςτθν ανάπτυξθ Δεν υπάρχουν ςτοιχεία του εμβρφου 

Τοξικότθτα για τθν αναπαρα Καμία τοξικότθτα αναπαραγωγισ γωγι - Αξιολόγθςθ 

STOT-εφάπαξ ζκκεςθ  

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

STOT-επανειλθμμζνθ ζκκεςθ  

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
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Τοξικότθτα επαναλαμβανόμενθσ δόςθσ  

Είδοσ Αρουραίοσ 

NOAEL 200 mg/kg 

Τρόποσ Εφαρμογισ Από το ςτόμα (τροφι) 

Μζκοδοσ Αλλα 

ΟΕΡ όχι 

Είδοσ Ροντίκι 

NOAEL 500 mg/kg 

Μζκοδοσ Αλλα 

ΟΕΡ όχι 

Τοξικότθτα αναρρόφθςθσ Ρροϊόν: 

Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

 
 

12. ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
 
Αφορά το ςυςτατικό ΚΕΛΛΚΟΣ ΑΛΚΕΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥΛΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΛΟΥ 
 
12.1 Τοξικότθτα 
 

Υδατικι τοξικότθτα: 

EC10 (ςτατικά) LC50 >10000 mg/l (Pseudomonas putida)  

7,1 mg/l (Brachydanio rerio) 

27,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus)  

7,4 mg/l (freshwater fish) 

1,05 mg/l (Pimephales promelas) 

 
12.2 Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποικοδόμθςθσ 
εφκολθ βιοδιάςπαςθ 

Βιοδιαςπϊμενο ςφμφωνα με τον Κανονιςμό των Απορρυπαντικϊν, 648/2004/EΚ. 

Τα ταςιενεργά που περιζχονται ςτο εν λόγω προϊόν ςυμμορφϊνονται με τα κριτιρια βιοδιαςπαςιμότθτασ 

όπωσ ορίηονται ςτον κανονιςμό 648/2004/ΕΚ. Τα δεδομζνα που ςτθρίηουν τθν διλωςθ αυτι βρίςκονται ςτθ 

διάκεςθ των αρμόδιϊν αρχϊν των Κρατϊν Μελϊν και κα παρζχονται ςε αυτζσ κατόπιν αιτιματόσ του 

παραςκευαςτι του. 

Πλεσ οι μελζτεσ ςχετικά με τθν αποικοδόμθςθ διεξιχκθςαν ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του ΟΟΣΑ ι τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ και βάςει του GLP. 

Τα ποςοςτά αποικοδόμθςθσ και βιοδιαςπαςιμότθτασ κυμαίνονται μεταξφ 76-81% για τθν παράμετρο Ο2-

κατανάλωςθ και 96-100% για τθν παράμετρο DOC-απομάκρυνςθσ. 

Ρειραματικό αποτζλεςμα: άμεςα βιοδιαςπϊμενο 100% (28d) DOC Removal Method: EU Method C.4-C 

(Determination of the "Ready" Biodegradability - Carbon Dioxide EvolutionTest) 
12.3 Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 
Καμία δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ. 

Βιοςυςςϊρευςθ ςε υδρόβιουσ οργανιςμοφσ δεν αναμζνεται δεδομζνου ότι θ ουςία ζχει χαμθλό log Kow ≤ 3. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ταχεία αποδόμθςθ τθσ ουςίασ ςτο περιβάλλον και το χαμθλό δυναμικό 
βιοςυςςϊρευςθσ που ζχει αποδειχκεί ςε υδρόβια είδθ, θ βιοςυςςϊρευςθ ςε χερςαία είδθ 
κεωρείται αμελθτζα. 

12.4 Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 

 Θ ουςία διαλφεται εφκολα ςτο νερό και είναι εφκολα βιοδιαςπάςιμθ. 

Ρεραιτζρω οικολογικζσ ενδείξεισ: 

Γενικζσ οδθγίεσ: Δεν είναι γνωςτόσ κανζνασ κίνδυνοσ για το υδάτινο περιβάλλον. 

12.5 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΤ και αΑαΒ 

ΑΒΤ: Δεν ταξινομείται. 

αΑαΒ: Δεν ταξινομείται. 

12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ  
Δεν διατίκενται . 
 
 
Αφορά το ςυςτατικό Αλκοόλεσ, διακλαδιςμζνεσ C12-13 και γραμμικζσ, αικοξυλικζσ 
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12.1 Τοξικότθτα 
Τοξικότθτα ςτα ψάρια - Χρόνια τοξικότθτα 
EC10 Pimephales promelas (Χοντροκζφαλοσ κυπρίνοσ): > 0,1 - 1 mg/l; κνθςιμότθτα (βιβλιογραφικι 
ςπουδαιότθτα) 
Τοξικότθτα ςτισ δάφνιεσ και άλλα υδρόβια μαλάκια - Χρόνια τοξικότθτα 
EC10 Daphnia magna (Νερόψυλλοσ ο μζγασ): > 0,1 - 1 mg/l; Τεςτ αναπαραγωγισ; OECD TG 211; (βιβλιογραφικι 
ςπουδαιότθτα) 
Τοξικότθτα ςτα υδρόβια φυτά 
EC50 (72 h) Desmodesmus subspicatus (πράςινα φφκια): > 1 - 10 mg/l ; ςτατικό τεςτ; OECD TG 201; 
αποτελζςματα δικϊν μασ δοκιμϊν/τιμζσ βιβλιογραφίασ Ομάδα εξζταςθσ 
Τοξικότθτα ςτα βακτθρίδια 
EC50 ενεργοποιθμζνθ ιλφσ: 140 mg/l; Ραρεμπόδιςθ τθσ αναπνοισ Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι 
ςπουδαιότθτα) 
Τοξικότθτα ςτουσ οργανιςμοφσ του εδάφουσ 
NOEC Eisenia foetida: 220 mg/kg; ρυκμόσ αναπαραγωγισ; τεχνθτό εδαφοσ Ομάδα εξζταςθσ (βιβλιογραφικι 
ςπουδαιότθτα) 
Τοξικότθτα ςε χερςαία φυτά 
βλάςτθςθ, ανάπτυξθ; NOEC: 10 mg/kg; Lepidium sativum (κάρδαμο); OECD TG 208 αποτελζςματα δικϊν μασ 
δοκιμϊν/τιμζσ βιβλιογραφίασ Ομάδα εξζταςθσ 
Τοξικότθτα ςε άλλα χερςαία μθ κθλαςτικά 
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
12.2 Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποδόμθςθσ 
Βιοαποδομθςιμότθτα 
Αποικοδομείται βιολογικά εφκολα.; > 60 %; 28 d; αερόβια; OECD TG 301 B αποτελζςματα δικϊν μασ 
δοκιμϊν/τιμζσ βιβλιογραφίασ Ομάδα εξζταςθσ 
12.3 Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 
Βιοςυςςϊρευςθ 
Θ βιοςυςςϊρευςθ είναι απίκανθ. (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 
12.4 Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 
Κινθτικότθτα 
Απορρόφθςθ/Εδαφοσ; Koc: > 5000; QSAR (βιβλιογραφικι ςπουδαιότθτα) 
12.5 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΤ και αΑαΒ 
Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΤ 
Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα, δεν πλθροφνται τα κριτιρια ταξινόμθςθσ. 
12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
Γενικζσ υποδείξεισ 
Αλκοόλεσ, διακλαδιςμζνεσ C12-13 και γραμμικζσ, αικοξυλικζσ (>= 2.5 EO): Επιβλαβζσ για τουσ υδρόβιουσ 
οργανιςμοφσ, με μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ. 
 
Αφορά το ςυςτατικό ΑΛΚΟΞΥΛΛΚΘ ΛΛΡΑΘ ΑΛΚΟΟΛΘ 4 
 
12.1. Τοξικότθτα 
Τοξικότθτα για τα ψάρια: 
LC50 (48 h) 1 - 10 mg/l, Leuciscus idus 
Υδρόβια αςπόνδυλα: 
EC50 (48 h) 1 - 10 mg/l 
LC0 1 - 10 mg/l 
Μικροοργανιςμοί/Επίδραςθ ςτθν ενεργοποιθμζνθ ιλφ: 
EC10 > 1.000 mg/l, ενεργοποιθμζνθ ιλφσ (DEV-L2) 
12.2. Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποδόμθςθσ 
Ρλθροφορίεσ για τθν εξάλειψθ: 
>= 90 % Ενεργό ςυςτατικό βιςμουκίου (τροποπ. ΟΟΣΑ 301E) 
> 60 % BOD τθσ ThOD (28 d) (Οδθγία ΟΟΣΑ 301 F) Εφκολα βιοαποικοδομιςιμο. 
12.3. Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 
Δυναμικό βιοςυςςϊρευςθσ: 
Δεν πρζπει να αναμζνεται ςυςςϊρευςθ ςε οργανιςμοφσ. 
12.4. Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 
Εκτίμθςθ κινδφνων μεταφοράσ μεταξφ περιβαλλοντικϊν διαμεριςμάτων.: 
Θ ουςία δεν κα εξατμιςκεί ςτθν ατμόςφαιρα από τθν επιφάνεια του νεροφ. 
Είναι δυνατι θ προςρόφθςθ ςτθ ςτερει φάςθ του εδάφουσ. 
12.5. Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΤ και αΑαΒ 
Σφμφωνα με το Ραράρτθμα XIV του κανονιςμοφ (ΕΕ) No.1907/2006 για τισ χθμικζσ ουςίεσ REACH 
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(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Το προϊόν δεν περιζχει 
καμμιά ουςία που να ικανοποιεί τα κριτιρια ΑΒΤ (ανκεκτικζσ, βιοςυςςωρεφςιμεσ, τοξικζσ) ι αΑαΒ 
(άκρωσ ανκεκτικζσ / άκρωσ βιοςυςςωρεφςιμεσ). Λδιοταξινόμθςθ 
12.6. Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
Το προϊόν δεν περιζχει ουςίεσ που αναφζρονται ςτον κανονιςμό (ΕΚ) 1005/2009 ςχετικά με τισ 
ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ. 
12.7. Ρρόςκετα ςτοιχεία 
Ακροιςτικόσ παράγοντασ 
Χθμικι Απαίτθςθ Οξυγόνου (COD): 2.160 mg/g 
Απορροφιςιμο οργανικά ενωμζνο αλογόνο (AOX): 
Αυτό το προϊόν δεν περιζχει οργανικά ενωμζνο αλογόνο. 
Άλλεσ οικοτοξικολογικζσ ςυμβουλζσ: 
Δεν κα πρζπει να αναμζνεται αναςτολι τθσ αποικοδομθτικισ δράςθσ τθσ ενεργοποιθμζνθσ ιλφοσ 
κατά τθ ςωςτι ειςαγωγι μικρϊν ςυγκεντρϊςεων. 
 

Αφορά το ςυςτατικό ΚΟΥΜΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΛΚO ΝAΤΛΟ 
 

Τοξικότθτα 
 
Κουμολοςουλφο 
νικό νάτριο 

EPA OPPTS EPA OTS 797. 
1300 (Aquatic Invertebrate Acute 
Toxicity Test, Freshwater Daphnids) EPA 
OPPTS EPA OTS 797. 
1050 (Algal Toxicity, Tiers I and II) 
 
OECD 209 Activated Sludge, 
Respiration Inhibition Test 
 
EPA OPPTS EPA OTS 797. 1400 
EPA OPPTS 

Οξεία    EC50 
 
Οξεία    EbC 50 ( 
βιομάηα 
) 
Οξεία    ErC 50 ( 
ρυκμόσ 
ανάπτυξθσ 
) 
Οξεία    LC50 
 
Χρόνιοσ NOEC 

48 
ϊρεσ 
Static 
 
96 
ϊρεσ 
Static 
 
3 ϊρεσ 
Static 
 
96 
ϊρεσ 
Static 
96 
ϊρεσ 

Δαφνία 
 
Φφκια 

Βακτιρια 

Ψάρι Φφκια 

>1000      
mg/l 
 
>230        
mg/l 
 
>1000      
mg/l 
 
>1000      
mg/l 
 
31            
mg/l  

Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποικοδόμθςθσ 
 
 
Ονομαςία προϊόντοσ/ ςυςτατικϊν Δοκιμαςία Ρερίοδοσ Αποτζλεςμα 

κουμολοςουλφονικό νάτριο OECD 301B Ready Biodegradability - 
CO2 Evolution Test 

28 θμζρεσ 100 % 

 
Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 

 
Ονομαςία προϊόντοσ/ 
ςυςτατικϊν 

LogPow BCF Ενδεχόμενοσ 

κουμολοςουλφονικό 
νάτριο 

-1.1 - χαμθλό 

 
Αφορά το ςυςτατικό FATTY ACIDS, COCO,  POTASSIUM SALTS 
 
        Τοξικότθτα 
 

          Συμπζραςμα/Ρερίλθψθ :Καμία επιπρόςκετθ πλθροφορία. 
 
    Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποικοδόμθςθσ 
 

Ονομαςία προϊόντοσ/ 
ςυςτατικϊν 

Δοκιμαςία Endpoint Ζκκεςθ Είδοσ Αποτζλεςμα 

Fatty acids, coco, potassium 
salts 

- Οξεία EC50 72 ϊρεσ Φφκια >10 mg/l 
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          Συμπζραςμα/Ρερίλθψθ :   Καμία επιπρόςκετθ πλθροφορία. 
 
 
 

 
         Συμπζραςμα/Ρερίλθψθ :   Καμία επιπρόςκετθ πλθροφορία. 
 
Oι επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ που περιζχονται ςτο ςυγκεκριμζνο παραςκεφαςμα ςυμμορφϊνονται με τα 
κριτιρια βιοδιαςπαςιμότθτασ τα οποία ορίηονται ςτον κανονιςμό (ΕΚ) Νο.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Τα 
δεδομζνα που υποςτθρίηουν αυτι τθ διλωςθ προκφπτουν από τα sds των πρϊτων υλϊν βρίςκονται ςτθ 
διάκεςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ 
 
Αφορά το ςυςτατικό 2-Propanol 
 
12.1 Τοξικότθτα 
Τοξικότθτα ςτα ψάρια LC50 
Pimephales promelas (Χοντροκζφαλοσ κυπρίνοσ) - 9.640,00 mg/l - 96 h 
Τοξικότθτα ςτισ δάφνιεσ και άλλα υδρόβια μαλάκια 
EC50 - Daphnia magna (Νερόψυλλοσ ο μζγασ) - 5.102,00 mg/l - 24 h 
Ακινθτοποίθςθ EC50 - Daphnia magna (Νερόψυλλοσ ο μζγασ) - 6.851 mg/l -24 h 
Τοξικότθτα ςτα φφκια EC50 - Desmodesmus subspicatus (πράςινα φφκια) - > 2.000,00 mg/l - 72 h EC50 - Algae - > 
1.000,00 mg/l - 24 h 
12.2 Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποικοδόμθςθσ 
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία. 
12.3 Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 
Δεν αναμζνεται βιοςυςςϊρευςθ (log Pow <= 4). 
12.4 Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία. 
12.5 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΤ και αΑαΒ 
Θ ουςία / το μείγμα δεν περιζχει ςυςτατικά που κεωροφνται ότι είτε ανκετικά, βιοςυςςωρεφςιμα και τοξικά 
(ΑΒΤ) ι άκρωσ ανκεκτικά και άκρωσ βιοςυςςωρεφςιμα (αΑαΒ) ςε επίπεδα του 0,1% ι υψθλότερα. 
12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία. 
 
Αφορά το ςυςτατικό Sulfonic acids, C14-17- sec-alkane, sodium salts 
 
12.1 Τοξικότθτα  
Τοξικότθτα ςτα ψάρια : Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
Τοξικότθτα ςτισ δάφνιεσ και άλλα υδρόβια μαλάκι :Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
 Τοξικότθτα ςτα φφκια :Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
Τοξικότθτα ςτα ψάρια (Χρόνια τοξικότθτα):Δεν υπάρχουν ςτοιχεία νια Τοξικότθτα ςτισ δάφνιεσ και(Χρόνια 
τοξικότθτα) :Δεν υπάρχουν ςτοιχεία άλλα υδρόβια μαλάκια (Χρό 
νια τοξικότθτα) 
Τοξικότθτα ςε μικροοργανιςμοφσ : δεν ζχει προςδιοριςκεί 
12.2 Ανκεκτικότθτα και ικανότθτα αποδόμθςθσ 
Βιοαποδομθςιμότθτα :Αποικοδομείται βιολογικά εφκολα 
Απαιτοφμενο χθμικό οξυγόνο (COD): 1.510 mg/g 
Διαλυμζνοσ οργανικόσ άν-κρακασ (DOC) :322 mg/g 
Φυςικοχθμικι δυνατότθτα εξάλειψθσ: Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
12.3 Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ 
Βιοςυςςϊρευςθ : Θ βιοςυςςϊρευςθ είναι απίκανθ. 
12.4 Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ 
Διανομι μεταξφ των περι-βαλλοντικϊν διαμεριςμάτων: Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

Ονομαςία προϊόντοσ/ ςυςτατικϊν Δοκιμαςία Ρερίοδοσ Αποτζλεςμα 

Fatty acids, coco, potassium salts - 28 θμζρεσ 60 % 

Ονομαςία προϊόντοσ/ ςυςτατικϊν Διάρκεια θμιηωισ ςτο νερό Φωτόλυςθ Βιοδιαςπαςιμότθτα 

Fatty acids, coco, potassium salts - - Άμεςα 
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12.5 Αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ΑΒΤ και αΑαΒ 
Το μείγμα αυτό δεν περιζχει καμία ουςία που να κεωρείται ωσ ανκεκτικι, βιοςυςςωρευτικι ι τοξικι (ΑΒΤ).. Το 
μείγμα αυτό δεν περιζχει καμία ουςία που να κεωρείται ωσ άκρωσ ανκεκτι-κι ι άκρωσ βιοςυςςωρευτικι 
(vPvB). 
12.6 Άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
Άλλεσ οικολογικζσ υποδείξεισ: Να αποφεφγεται θ ελευκζρωςθ ςτο περιβάλλον 
 

13. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘ ΔΛΑΚΕΣΘ 

 

Θ διάκεςθ γίνεται ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ περί αποβλιτων και επικίνδυνων 

αποβλιτων. Οι κωδικοί αποβλιτων πρζπει να κακοριςκοφν από τον χριςτθ, όςο το δυνατό ςε ςυνεννόθςθ με 

τισ υπθρεςίεσ διάκεςθσ αποβλιτων. 

13.1 Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων 

Ρροϊόν: 

Εάν δεν είναι δυνατι θ ανακφκλωςθ, θ επεξεργαςία γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των τοπικϊν αρχϊν. Θ 

διάκεςθ των αποβλιτων γίνεται ςε εγκεκριμζνεσ εταιρείεσ  καταςτροφισ αποβλιτων. 

Ακάκαρτεσ ςυςκευαςίεσ: 

Απορρίπτεται ςαν μθ χρθςιμοποιθμζνο προϊόν. Τα άδεια δοχεία πρζπει να μεταφζρονται ςε εγκεκριμζνο 

αδειοδοτθμζνο φορζα  διαχείριςθσ  αποβλιτων για ανακφκλωςθ ι απόρριψθ. Μθ χρθςιμοποιείτε πάλι τα άδεια 

δοχεία. Διοχετεφςτε ςφμφωνα με τουσ κρατικοφσ, και ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. 

Οδθγίεσ για επιλογι Κωδικοφ Αποβλιτων:  

Απόβλθτα που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ. Αν το προϊόν υπόκειται ςε περαιτζρω επεξεργαςία, ο τελικόσ 

χριςτθσ κα πρζπει να επαναπροςδιορίςει και να αποδϊςει τον πλζον 

κατάλλθλο Κωδικό του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων. Είναι υποχρζωςθ του δθμιουργοφ των αποβλιτων 

να προςδιορίςει τθν τοξικότθτα και τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ , τθν ταυτότθτα και τισ 

μεκόδουσ διάκεςθσ των παραγόμενων αποβλιτων, ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ ιςχφοντεσ Ευρωπαϊκοφσ (EU 

Directive2008/98/EC) και τοπικοφσ κανονιςμοφσ. 

Μζςον κακαριςμοφ: Νερό. 
 
 

14. ΟΔΘΓΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

 
Θ μεταφορά του προϊόντοσ είναι αςφαλισ ςτουσ περιζκτεσ τθσ εταιρείασ και δεν χρειάηονται επιπλζον 
προφυλάξεισ. 
 
14.1 Αρικμόσ ΟΘΕ                                                              Μθ χρθςιμοποιιςιμο. 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                                      - 
14.2 Οικεία ονομαςία αποςτολισ ΟΘΕ                          Μθ χρθςιμοποιιςιμο. 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                                      - 
14.3 Τάξθ/τάξεισ κινδφνου κατά τθ μεταφορά              Μθ χρθςιμοποιιςιμο 
ADR, ADN, IMDG, IATA  
Τάξθ                                                                                                  - 
14.4 Ομάδα ςυςκευαςίασ                                             Μθ χρθςιμοποιιςιμο 
ADR, IMDG, IATA                                                                            - 
14.5 Ρεριβαλλοντικοί κίνδυνοι:                                          
Ρεριβαλλοντικϊσ Επικίνδυνο:                                    Πχι 
14.6 Ειδικζσ προφυλάξεισ για τον χριςτθ           Μθ χρθςιμοποιιςιμο 
 
 

15.ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΛΣ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

 

15.1 Κανονιςμοί/νομοκεςία ςχετικά με τθν αςφάλεια, τθν υγεία και το περιβάλλον για τθν ουςία ι το 

μείγμα 
Κανονιςμόσ (EE) 2015/830 
Κανονιςμόσ CLP 1272/2008/EK 
Κανονιςμόσ REACH 1907/2006/EK 
Κανονιςμόσ Απορρυπαντικϊν 648/2004/ΕΚ 
Οδθγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 7θσ Απριλίου 1998 για τθν Ρροςταςία τθσ Υγείασ και Αςφάλειασ των 
Εργαηομζνων κατά τθν Εργαςία από Κινδφνουσ Οφειλόμενουσ ςε Χθμικοφσ Ραράγοντεσ 
Οδθγία 94/33/ΕΚ για τθν προςταςία των νζων κατά τθν εργαςία, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Οδθγία 
92/85/ΕΟΚ ςχετικά με τθν εφαρμογι μζτρων που αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ κατά 
τθν εργαςία των εγκφων, λεχϊνων εργαηομζνων, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
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Τα ταςιενεργά που περιζχονται ςτο ςυγκεκριμζνο παραςκεφαςμα ςυμμορφϊνονται με τα κριτιρια 
βιοδιαςπαςιμότθτασ τα οποία ορίηονται ςτον Κανονιςμό (EK) No.648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομζνα 
που υποςτθρίηουν τθ διλωςθ αυτι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν των Κρατϊν Μελϊν και κα 
παρζχονται ςε αυτζσ κατόπιν άμεςου αιτιματόσ τουσ ι κατόπιν αιτιματοσ του καταςκευαςτι του 
απορρυπαντικοφ 
Συςτατικά ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Απορρυπαντικϊν 648/2004/ΕΚ 
Ρεριζχει μεταξφ άλλων τουλάχιςτον 5% αλλά κάτω του 15%  ανιονικζσ και  μθ ιονικζσ επιφανειοδραςτικζσ 
ουςίεσ , κάτω του  5% φωςφονικζσ ενϊςεισ και ςάπωνεσ . Ρεριζχει ςυντθρθτικό  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι αντίδραςθ. 
15.2 Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ 
Δεν ζχει διεξαχκεί αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ για το μείγμα 
 

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

 
Ρλιρεσ κείμενο των φράςεων H και EUH που αναφζρονται ςτο τμιμα  3 
 
Θ315 Ρροκαλεί  ερεκιςμό  του δζρματοσ. 
H318 Ρροκαλεί ςοβαρι οφκαλμικι βλάβθ 
H319 Ρροκαλεί  ςοβαρό οφκαλμικό  ερεκιςμό. 
Θ412 Επιβλαβζσ για τουσ υδρόβιουσ  οργανιςμοφσ, με μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ. 
Θ302 Επιβλαβζσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ. 
H225: Υγρό και ατμοί πολφ εφφλεκτα. 
H336: Μπορεί να προκαλζςει υπνθλία ι ηάλθ. 
 

Υποςθμειϊςεισ και ακρωνφμια: 
ADN - Ευρωπαϊκι Συμφωνία για τθ διεκνι μεταφορά επικινδφνων εμπορευμάτων μζςω 
εςωτερικϊν πλωτϊν οδϊν; ADR - Ευρωπαϊκι ςυμφωνία για τισ διεκνείσ οδικζσ μεταφορζσ 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυςτραλιανό ευρετιριο χθμικϊν ουςιϊν; ASTM - 
Αμερικανικι εταιρεία δοκιμϊν υλικϊν; bw - Σωματικό βάροσ; CLP - Κανονιςμόσ περί 
Ταξινόμθςθσ, Επιςιμανςθσ και Συςκευαςίασ, Κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνοσ, μεταλλαξιογόνοσ ουςία ι ουςία τοξικι για τθν αναπαραγωγι; DIN - Ρρότυπο του 
Γερμανικοφ Λνςτιτοφτου Τυποποίθςθσ; DSL - Κατάλογοσ οικιακϊν ουςιϊν (Καναδάσ); ECHA - 
Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Χθμικϊν Ρροϊόντων; EC-Number - Αρικμόσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ; 
ECx - Συγκζντρωςθ που ςχετίηεται με ανταπόκριςθ x%; ELx - Ροςοςτό επιβάρυνςθσ που 
ςχετίηεται με ανταπόκριςθ x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα ζκτακτθσ ανάγκθσ; ENCS - Υπάρχουςεσ 
και νζεσ χθμικζσ ουςίεσ (Λαπωνία); ErCx - Συγκζντρωςθ που ςχετίηεται με ανταπόκριςθ ρυκμοφ 
αφξθςθσ x%; GHS - Ραγκόςμιο εναρμονιςμζνο ςφςτθμα; GLP - Ορκι εργαςτθριακι πρακτικι; 
IARC - Διεκνισ Οργανιςμόσ Ερευνϊν Καρκίνου; IATA - Διεκνισ Ζνωςθ Αερομεταφορϊν; IBC - 
Διεκνισ Κϊδικασ για τθν καταςκευι και τον εξοπλιςμό των πλοίων που μεταφζρουν επικίνδυνα 
χθμικά χφδθν; IC50 - Μιςι μζγιςτθ αναςταλτικι ςυγκζντρωςθ; ICAO - Διεκνισ Οργανιςμόσ 
Ρολιτικισ Αεροπορίασ; IECSC - Ευρετιριο υπαρχουςϊν χθμικϊν ουςιϊν ςτθν Κίνα; IMDG - 
Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Κϊδικασ Επικίνδυνων Ειδϊν; IMO - Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ; ISHL 
- Νόμοσ περί βιομθχανικισ αςφάλειασ και υγείασ (Λαπωνία); ISO - Διεκνισ Οργανιςμόσ 
Τυποποίθςθσ; KECI - Ευρετιριο υπαρχουςϊν χθμικϊν ουςιϊν τθσ Κορζασ; LC50 - Κανάςιμθ 
ςυγκζντρωςθ ςτο 50% πλθκυςμοφ δοκιμισ; LD50 - Κανάςιμθ δόςθ ςτο 50% πλθκυςμοφ 
δοκιμισ (μζςθ κανάςιμθ δόςθ); MARPOL - Διεκνισ διάςκεψθ για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίηεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκζντρωςθ ςτθν οποίο δεν 
παρατθροφνται (δυςμενείσ) επιδράςεισ; NO(A)EL - Επίπεδο ςτο οποίο δεν παρατθροφνται 
(δυςμενείσ) επιδράςεισ; NOELR - Ροςοςτό επιβάρυνςθσ ςτο οποίο δεν παρατθροφνται 
επιδράςεισ; NZIoC - Ευρετιριο χθμικϊν ουςιϊν τθσ Νζασ Ηθλανδίασ; OECD - Οργανιςμόσ 
Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ; OPPTS - Υπθρεςία Αςφάλειασ Χθμικϊν Ουςιϊν και 
Ρρόλθψθσ τθσ φπανςθσ; PBT - Ανκεκτικι, βιοςυςςωρευτικι και τοξικι ουςία; PICCS - 
Ευρετιριο χθμικϊν ουςιϊν των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ροςοτικι) ςχζςθ δομισ-δραςτθριότθτασ; 
REACH - Κανονιςμόσ (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
ςχετικά με τθν Καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ, αδειοδότθςθ και τον περιοριςμό των χθμικϊν 
προϊόντων; RID - Κανονιςμοί για τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Κερμοκραςία αυτοεπιταχυνόμενθσ αποςφνκεςθσ; SDS - Δελτίο 
Δεδομζνων Αςφαλείασ; TCSI - Ευρετιριο χθμικϊν ουςιϊν τθσ Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο 
για τισ επικίνδυνεσ ουςίεσ; TSCA - Νόμοσ περί ελζγχου τοξικϊν ουςιϊν (Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ); UN 
 - Θνωμζνα Ζκνθ; vPvB - Άκρωσ ανκεκτικι και άκρωσ βιοςυςςωρεφςιμθ ουςία 
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Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ 
 
Οι παραπάνω πλθροφορίεσ αφοροφν μόνο το ςυγκεκριμζνο προϊόν τθσ εταιρείασ μασ βαςίηονται ςτο  
ςθμερινό επίπεδο γνϊςεων μασ και δεν αποτελεί εγγφθςθ για κάποια ειδικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ  
Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι πικανόν να μθν ιςχφουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρθςιμοποιείται ςε 
ςυνδυαςμό με άλλα υλικά ι ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ, εκτόσ αν αναφζρονται ςτο κείμενο. 


