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ΓΔΙΡΗΝ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
 

                                                                   ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ TON ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) αξηζ. 1907/2006 
    ΔΘΓΝΠΖ 1 

                                ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ    24 /04/ 2019 
 

1. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

 
1.1 Ξιεξνθνξίεο γηα ην παξαζθεύαζκα 
           Δκπνξηθή νλνκαζία: ZEO FO729           

 
1.2 Σξήζε ηεο νπζίαο / παξαζθεπάζκαηνο 
           γξό  απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ ξνύρσλ 
 
1.3 Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαζθεπαζηή 
 

ZEO TEC  HELLAS GROUP IKE   
ΘΔΠΖ ΠΞΑΟΡΗΑ, ΠΔΠΘΙΝ ΒΝΙΝ 
ΡΖΙ : 2421095212 
FAX : 2421095212 
Ρ.Θ :38500 
E-mail: info@zeotec.gr 
 

1.4  Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

 
 ΡΖΙ. ΘΔΛ. ΓΖΙ. 210 -7793777 
 

 
 

2.1 Ραμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

Ραμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) αξηζ. 1272/2008 

Πνβαξή νθζαικηθή βιάβε Θαη. Θηλ.  1 
Δξεζηζκόο δέξκαηνο θαη. Θηλ. 2 
 
 
2.2 Πηνηρεία επηζήκαλζεο 
Πήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) αξηζ. 1272/2008 
 
   Δηθνλόγξακκα 
 

 
 
Ξξνεηδνπνηεηηθή ιέμε Θίλδπλνο 
 
Γήισζε Θηλδύλνπ(λσλ) H 
 
H318 Ξξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε 
H315 Ξξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
 
Ξξνιεπηηθή Γήισζε(ζεηο) 
 
P102   Καθξηά από παηδηά. 
P280 Λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν. 
P305 + P351 + P338 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΔΞΑΦΖΠ ΚΔ ΡΑ ΚΑΡΗΑ: Μεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ 
ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. Ππλερίζηε λα μεπιέλεηε. 
P337 + P313   Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθόο εξεζηζκόο: Ππκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό.  
P302 + P352 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΔΞΑΦΖΠ ΚΔ ΡΝ ΓΔΟΚΑ: Ξιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. 
P301 + P310 ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΘΑΡΑΞΝΠΖΠ: Θαιέζηε ακέζσο ην ΘΔΛΡΟΝ ΓΖΙΖΡΖΟΗΑΠΔΥΛ ή έλα γηαηξό. 
Ππκπιεξσκαηηθέο Γειώζεηο Θηλδύλνπ 
 
2.3 Άιινη θίλδπλνη 
Γελ είλαη γλσζηνί άιινη θίλδπλνη.  

2. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΘΗΛΓΛΝΡΖΡΑΠ  
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Ρν πξντόλ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα σο ΑΒΡ ή αΑαΒ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνύ No 1907/2006 (ΔΘ), 
Ξαξάξηεκα XIII. 
 

 
3.1 Πύζηαζε παξαζθεπάζκαηνο  
 
Δπηθίλδπλα  ζπζηαηηθά 
 

Cas No Ππζηαηηθό αξηζκόο REACH Ραμηλόκεζε ζύκθσλα 
κε 1272/2008/ΔΘ 

Ξεξηερόκελν 

68891-38-3 ζεηηθόο αηζέξαο ηνπ ιανπξηθνπ 
άιαηνο ηνπ λαηξίνπ 

01-2119488639-16 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, 
H412 

 
0% - 5% 

68411-30-3 ΒΔΛΕΝΙΝΠΝΙΦΝΛΗΘΝ ΝΜ, 
C10-13-ΑΙΘΙ ΞΑΟΑΓΥΓΑ, 
ΑΙΑΡΑ ΛΑΡΟΗΝ 

 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Acute Tox. 4, H302 

5% - 15 % 

111905-53-4 alcohols, c13-15-branched and 
linear, butoxylated 
ethoxylated 

 Skin Corr./Irrit. 2 H315 
Eye Dam./Irrit. 2 H319 

0% - 5% 

160901-19-9 Αιθνόιεο, δηαθιαδηζκέλεο C12-
13 θαη γξακκηθέο, αηζνμπιηθέο 
(>5 - <15 EO) 

πνιπκεξέο Acute Ρνρ., 4; Eye 
Dam., 1; Aquatic 
Chronic 3 , Ζ302, 
Ζ318, H412 

0% - 5% 

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

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

5% - 15% 

9000-90-2 ακπιάζε, α 01-2119938627-
26-XXXX 

Resp. Sens. 1 - H334 0%-0,01% 

 
 

4. ΞΟΥΡΔΠ ΒΝΖΘΔΗΔΠ 

 

4.1 Ξεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Κεηά από εηζπλνή: Πε πεξίπησζε ιηπνζπκίαο επηβάιιεηαη θαηάθιηζε θαη κεηαθνξά ζε ζηαζεξή πιάγηα ζέζε. 

Κεηά από επαθή κε ην δέξκα: 

Μεπιπζείηε ακέζσο κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη πνιύ θαιό μέπιπκα. Αθαηξέζηε ακέζσο ηνλ κνιπζκέλν ηκαηηζκό . 

Κεηά από επαθή κε ηα κάηηα: 

Ξιύλεηε ηα κάηηα κε ηξερνύκελν λεξό γηα αξθεηή ώξα θαη κε ηα βιέθαξα αλνηρηά. 

Κεηά από θαηάπνζε: Λα μεπιύλεηε ην ζηόκα θαη λα πηείηε θαηόπηλ αξθεηό λεξό. 

4.2 Πεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 

Γελ δηαηίζεληαη. 

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Γελ δηαηίζεληαη. 

 

5. ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΘΑΓΗΑΠ 

 
5.1 Ξπξνζβεζηηθά κέζα 
Θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα. 
Ξπξνζβεζηηθή ζθόλε , Αθξόο, άκκνο ,Τέθαζκα λεξνύ 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 
Πε κία ππξθαγηά είλαη δπλαηόλ λα ειεπζεξσζνύλ: νμείδηα αδώηνπ (NOx),κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), δηνμείδην ηνπ 
ζείνπ (SO2) 
5.3 Ππζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 
Κελ πξνζπαζήζηε λα θαηαπνιεκήζεηε ηελ ππξθαγηά ρσξίο ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό: 
Αλεμάξηεηεο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο. Απνκαθξύλεηε όια ηα άηνκα από ην πεξηζηαηηθό. 
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο: 
Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα ππξόζβεζεο (ελδύκαηα, θξάλε, ππνδήκαηα, γάληηα) ζε ελαξκόληζε κε ην 
Δπξσπατθό Ξξόηππν ΔΛ 469. 
 
 

6. ΚΔΡΟA ΓΗΑ ΡΖΛ ANTIMΔΡΥΞΗΠΖ ΡΣΑΗΑΠ ΔΘΙΠΖΠ 

 

6.1 Ξξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Ρν πξντόλ ζε επαθή κε λεξό ζρεκαηίδεη νιηζζεξά ζηξώκαηα. 

πάξρεη κεγάινο θίλδπλνο νιίζζεζεο εμ' αηηίαο ηεο εθρύζεσο ηνπ πξντόληνο. Φνξέζηε ηελ αηνκηθή ζαο 

πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. 

3. ΠΛΘΔΠΖ / ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΑ ΠΠΡΑΡΗΘΑ 
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6.2 Ξεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Δκπνδίζηε ηελ επηθαλεηαθή ηνπ επέθηαζε. 

Κελ ην αδεηάδεηε ζηελ απνρέηεπζε ή ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

Πε πεξίπησζε δηνρέηεπζεο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή ζηελ απνρέηεπζε εηδνπνηείζηε ηηο αξκόδηεο Αξρέο. 

6.3 Κέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

Πηακαηήζηε ηε δηαξξνή. 

Απνξξίςηε ηα κνιπζκέλα πιηθά ζύκθσλα κε ηνπο ηξέρνληεο θαλνληζκνύο. 

6.4 Ξαξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζίγνπξν ρεηξηζκό βιέπε 7. 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό βιέπε 8. 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ελαπνζέηεζε βιέπε 13. 

 

7.1 Ξξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

 Λα δηαηεξείηε ην δνρείν θαιά θιεηζκέλν. 

Νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν πξνζηαζίαο θαηά ηεο ππξθαγηάο θαη ηεο έθξεμεο: 

Γελ απαηηείηαη ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ. 

7.2 Ππλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 

Δλαπνζήθεπζε: 

Απνζεθεύεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 30 °C. 

Ππκβαηά πιηθά ζπζθεπαζηώλ: αλνμείδσηνο ράιπβαο, πιαζηηθό. 

πνδείμεηο ζπλαπνζήθεπζεο: Γηαηεξείηαη ρσξηζηά από νμεηδσηηθέο νπζίεο. 

Ξεξαηηέξσ δειώζεηο γηα ηνπο όξνπο ελαπνζήθεπζεο:  

θακία 

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο  

Γελ δηαηίζεληαη. 

Ππκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ: 

Θακία άιιε ζύζηαζε, βιέπε θεθάιαην 7. 

8.1 Ξαξάκεηξνη ειέγρνπ 

 

Ππζηαηηθά ζηνηρεία κε νξηαθέο ηηκέο πνπ αθνξνύλ ηνπο ηόπνπο εξγαζίαο θαη πνπ νθείινπλ λα 

επηηεξνύληαη: 

 

Αθοπά ηο ζςζηαηικό ΘΔΗΗΘΝΠ ΑΗΘΔΟΑΠ ΡΝ ΙΑΝΟΗΘΝ ΑΙΑΡΝΠ ΡΝ ΛΑΡΟΗΝ 

 

DNELs 

Ξαξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL) γηα έθζεζε εξγαδνκέλσλ: 

Καθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο δεξκαηηθήο επαθήο, DNEL: 2.750 mg/kgr bw/day 

Καθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο εηζπλνήο, DNEL: 175 mg/m³ 

Ξαξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL) γηα έθζεζε θαηαλαισηώλ: 

Καθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο δεξκαηηθήο επαθήο, DNEL: 1.650 mg/kgr bw/day 

Καθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο εηζπλνήο, DNEL: 52 mg/m³ 

Καθξνρξόληα ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα δηα επαλαιακβαλόκελεο θαηάπσζεο DNEL: 15 mg/kgr 

PNECs 

Ξξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο: 

PNEC γιπθνύ λεξνύ: 0.24 mg/lt 

PNEC ζαιαζζηλνύ λεξνύ: 0.024 mg/lt 

PNEC δηαιείπνπζεο απειεπζεξώζεηο: 0.071 mg/lt 

PNEC ηδήκαηνο γιπθνύ λεξνύ: 5.45 mg/kgr 

PNEC ηδήκαηνο ζαιαζζηλνύ λεξνύ: 0.545 mg/kgr 

PNEC εδάθνπο: 0.946 mg/kgr 

PNEC εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ: 10 g/lt 

 

Αθοπά ηο ζςζηαηικό ΒΔΛΕΝΙΝΠΝΙΦΝΛΗΘΝ ΝΜ, C10-13-ΑΙΘΙ ΞΑΟΑΓΩΓΑ, ΑΙΑΡΑ ΛΑΡΟΗΝ 

 

DNEL Δξγαδόκελνη 

 

Γεξκαηηθή, Καθξνπξόζεζκε 170 mg/kg  αλαθέξεηαη ζην ζσκαηηθό βάξνο θαη ηελ 

7. ΣΔΗΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ 

8.EΙΔΓΣΝΠ ΡΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΠΡΝ ΞΟΝΦΝΛ/ ΑΡΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 
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έθζεζε - ζπζηεκηθέο επηδξάζεηο  εκέξα.  

 

Πηνκαηηθή,  

Καθξνπξόζεζκε έθζεζε - 

ζπζηεκηθέο επηδξάζεηο  

12 mg/m3  

 

DNEL Θαηαλαισηέο 

Γεξκαηηθή, Καθξνπξόζεζκε 

έθζεζε - ζπζηεκηθέο επηδξάζεηο  

85 mg/kg  αλαθέξεηαη ζην ζσκαηηθό βάξνο θαη ηελ 

εκέξα.  

Πηνκαηηθή, Καθξνπξόζεζκε έθζεζε - ζπζηεκηθέο 

επηδξάζεηο  

3 mg/m3  

Δηζπλνή, Καθξνπξόζεζκε έθζεζε - ζπζηεκηθέο 

επηδξάζεηο  

0,85 mg/kg  αλαθέξεηαη ζην ζσκαηηθό 

βάξνο θαη ηελ εκέξα.  

 

Ξεξηβαιινληηθή έθζεζε – PNEC 

Ξεξηβαιινληηθό Ρκήκα  Ρηκή  Πεκείσζε  

Γιπθό λεξό         0,268 mg/l  

Θαιάζζην ύδσξ  0,0268 mg/l  

πξνζσξηλή έθιπζε  0,055 mg/l  

Δπεμεξγαζία ιπκάησλ  5,6 mg/l  

Ίδεκα ηνπ γιπθνύ λεξνύ  8,1 mg/kg  αλαθέξεηαη ζηελ μεξά νπζία  

Θαιάζζην ίδεκα  8,1 mg/kg  αλαθέξεηαη ζηελ μεξά νπζία  

Δδαθνο  35 mg/kg  αλαθέξεηαη ζηελ μεξά νπζία  

Ρξόθηκν                                Γίρσο ζεκαζία / κε ρξεζηκνπνηήζηκν  

 

Αθοπά ηο ζςζηαηικό αμςλάζη, α- 

 

DMEL       Δξγάηεο - Γηά ηεο εηζπλνήο; Καθξνρξόληα ηνπηθέο επηπηώζεηο: 60 ng/m³ 

PNEC  Γιπθά ύδαηα;  5.2 κg/l 

              Θαιαζζηλά ύδαηα;  0.52 κg/l 

              Κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ;  65000 κg/l 

 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

Αηνκηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο: 

Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο: 

Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε, θαπλίδεηε. Καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

Λα βγάδεηε ακέζσο ηα ιεξσκέλα, βξεγκέλα ελδύκαηα. Λα πιέλεηε ηα ρέξηα πξν ηνπ δηαιείκκαηνο θαη ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο. Λα απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. Λα απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. 

 

Ξξνζηαζία γηα ηελ αλαπλνή: 

 Γελ είλαη απαξαίηεην 

 

Ξξνζηαζία γηα ηα ρέξηα: 

Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα. Ρν πιηθό ησλ γαληηώλ ζα πξέπεη λα είλαη αδηαπέξαζην θαη αλζεθηηθό έλαληη ηνπ πξντόληνο . 

Ιόγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο δνθηκώλ δελ κπνξεί λα πξνηαζεί θαλέλα πιηθό γαληηώλ γηα ην πξντόλ. 

Δπηιέμηε ην πιηθό ηνπ γαληηνύ ιακβάλνληαο ππ' όςε ηνπο ρξόλνπο δηέιεπζεο, ην βαζκό δηαπεξαηόηεηαο θαη 

ηελ ππνβάζκηζε. 

ιηθό γαληηώλ 

Θανπηζνύθ Nitril. 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γαληηνύ δελ εμαξηάηαη κόλνλ από ην πιηθό, αιιά θαη ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά 
πνηόηεηαο, ηα νπνία δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή EN 374 

Σξόλνο δηείζδπζεο ηνπ πιηθνύ γαληηώλ 

Γηα ηα κίγκαηα ησλ παξαθάησ αλαθεξόκελσλ ρεκηθώλ νπζηώλ ν ρξόλνο δηέιεπζεο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ 480 ιεπηά (Γηαπεξαηόηεηα ζύκθσλα κε ηνλ EN 374).Ν αθξηβήο ρξόλνο δηέιεπζεο δίλεηαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ θαη ζα πξέπεη λα ηεξείηαη πάληνηε. 

 

Ξξνζηαζία γηα ηα κάηηα: 

Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά απνιύησο εθαξκνζηά. 
 
Ξξνζηαζία γηα ην ζώκα: 

Ξξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία εξγαζίαο. 
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Σξεζηκνπνηείζηε πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα. 

 
 

 

9. ΦΠΗΘΔΠ ΘΑΗ ΣΖΚΗΘΔΠ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 

9.1 Πηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Όςε:       Κνξθή: Yγξό 

        Σξώκα: δηάθνξα 

Νζκή: ραξαθηεξηζηηθή ηνπ αξώκαηνο 

Όξην νζκήο: -. 

   pH ζε 20 °C:                 9 ± 0,5 

         Πεκείν ηήμεσο/όξηα ξεπζηνπνίεζεο: - 

         Πεκείν δέζεσο/όξηα δέζεσο: - 

Πεκείν αλάθιεμεο: Γελ αλαθιέγεηαη 

Θεξκνθξαζία απνζπλζέζεσο: Κε ρξεζηκνπνηήζηκν. 

         Θίλδπλνο απηαλαθιέμεσο                                                  Κε θαζνξηζκέλν. 

Θίλδπλνο εθξήμεσο: Γελ πθίζηαηαη θίλδπλνο εθξήμεσο ηνπ πξντόληνο. 

Όξηα θηλδύλνπ εθξήμεσο: 

         θαηώηεξα: Γελ πθίζηαηαη. 

          αλώηεξα: Γελ πθίζηαηαη. 

Ξίεζε αηκνύ: Κε ρξεζηκνπνηήζηκν 

Ξπθλόηεηα ζε 20 °C: 1,04 g/cm³ 

Πρεηηθή ππθλόηεηα Κε θαζoξηζκέλν. 

Ξπθλόηεηα αηκώλ Κε ρξεζηκνπνηήζηκν 

Ραρύηεηα αηκνπνίεζεο Κε ρξεζηκνπνηήζηκν 

Γηαιπηόηεηα ζε λεξό ζε 20 °C:                                   πιήξεο 

Ππληειεζηήο δηαλνκήο (n-Octanol/Ζ2Ν) ζε 23 °C               - 

Ημώδεο ηδηόηεηα: 

δπλακηθή: Κε ρξεζηκνπνηήζηκν 

θηλεκαηηθή: Κε ρξεζηκνπνηήζηκν 

.  
9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 

10. ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΗΘΝΡΖΡΑ 

10.1 Γξαζηηθόηεηα 

Θαλέλα ζηνηρείν δηαζέζηκν ζρεηηθά κε ηε δξαζηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο ή ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ. 

10.2 Σεκηθή ζηαζεξόηεηα 

Θεξκηθή απνζύλζεζε / Όξνη πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη: 

Γελ απνζπληίζεηαη αλ ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γίλεηαη θαλνληθά. 

10.3 Ξηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ  

Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε. 

10.4 Ππλζήθεο πξνο απνθπγήλ  

Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

10.5 Κε ζπκβαηά πιηθά:  

Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

11.ΡΝΜΗΘΝΙΝΓΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 
11.1 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 
 
Αθνξά ην ζπζηαηηθό ΘΔΗΗΘΝΠ ΑΗΘΔΟΑΠ ΡΝ ΙΑΝΟΗΘΝ ΑΙΑΡΝΠ ΡΝ ΛΑΡΟΗΝ 
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Θίλδπλνο άκεζεο ηνμηθόηεηαο: 
 
 

Πεκαληηθέο ηηκέο θαηάηαμεο-LD/LC50 

Από ην ζηόκα 

Από ην δέξκα 

LD50 

LD50 

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

> 2000 mg/kg (rat) 

 

Αξρηθή εξεζηζηηθή ελέξγεηα: 

Γέξκα: Δξεζίδεη ην δέξκα θαη ηηο βιελλώδεηο κεκβξάλεο. 

Κάηη: Έληνλνο εξεζηζκόο θαη ζνβαξόο θίλδπλνο βιάβεο γηα ηα κάηηα. 

Δπαηζζεηνπνίεζε:  

Γελ είλαη γλσζηή θακία επαηζζεηνπνίεζε. 

πνμεία έσο ρξόληα θαηάζηαζε ηνμηθόηεηαο: 

Νη δηαζέζηκεο κειέηεο ηνμηθόηεηαο παξέρνπλ κηα ζπλεπή εηθόλα ηεο ππνμείαο θαη ρξόληαο ηνμηθόηεηα δηα ηνπ 

ζηόκαηνο. Γηα νιόθιεξε ηελ θαηεγνξία ησλ alcohol ethoxysulfates (AESs) θαζηεξώλεηαη ε ηηκή: NOAEL 300 

mg/kg bw. 

Ρνμηθνθηλεηηθή, κεηαβνιηζκόο θαη θαηαλνκή  

Γελ ηαμηλνκείηαη. 

Νμείεο επηπηώζεηο (νμεία ηνμηθόηεηα, εξεζηζκόο θαη δηαβξσηηθόηεηα) 

Νμεία ηνμηθόηεηα (από ηνπ ζηόκαηνο):  

Ζ νπζία δελ ηαμηλνκείηαη. 

Δξεζηζκόο θαη δηαβξσηηθόηεηα (δέξκαηνο, νθζαικώλ):  

Ζ νπζία είλαη εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη ηδηαίηεξα εξεζηζηηθή γηα ηα κάηηα. 

Δπαηζζεηνπνίεζε  

Γελ είλαη επαηζζεηνπνηεηηθή. 

Ρνμηθόηεηα επαλαιακβαλόκελεο δόζεο 

Γελ ηαμηλνκείηαη. 

NOAEL: 300 mg/kgr bw/day 

Δπηπηώζεηο ΘΚΡ (θαξθηλνγέλεζε, κεηαιιαμηνγέλεζε θαη ηνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή) Θαξθηλνγέλεζε:  
Γελ ηαμηλνκείηαη. Ζ ζπζηεκηθή ηνμηθόηεηα πξνβιέπεηαη γηα λα είλαη πνιύ ρακειή. Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα 
πεξαηηέξσ εθηίκεζε. 

Κεηαιιαμηνγέλεζε:  

Γελ ηαμηλνκείηαη Ρνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή: 

H κειέηε ηνμηθόηεηαο αλαπαξαγσγήο εκθάληζε NOAEL γηα reprotoxicity κεγαιύηεξε από 300 mg/kg/day. 

Ζ αλαπηπμηαθή κειέηε ηνμηθόηεηαο εκθάληζε NOAEL=1000 mg/kg/day. 

 

Αθοπά ηο ζςζηαηικό FATTY ACIDS, COCO,  POTASSIUM SALTS 

 

Νξεία ηοξικόηηηα 

 

Νλνκαζία πξντόληνο/ ζπζηαηηθώλ Endpoint Δίδνο Απνηέιεζκα Έθζεζε 

Fatty acids, coco, potassium salts LD50 Πηνκαηηθό Αξνπξαίνο >10000 mg/kg - 

 

Ππκπέξαζκα/Ξεξίιεςε :  Θακία επηπξόζζεηε πιεξνθνξία. 

 

Αθοπά ηο ζςζηαηικό ALCOHOLS, C13-15-BRANCHED AND LINEAR, BUTOXYLATED   ETHOXYLATED 

 

Νμεία ηνμηθόηεηα 
Ξεηξακαηηθά δεδνκέλα/ από ππνινγηζκό: 
LD50 αξνπξαίνο (από ην ζηόκα): > 2.000 mg/kg 
 
Δξεζηζηηθή δξάζε 
Ξεηξακαηηθά δεδνκέλα/ από ππνινγηζκό: 
Ξξνζβνιή ηνπ δέξκαηνο / εξεζηζκόο θνπλέιη: Δξεζηζηηθό. (ΝΝΠΑ - Νδεγία 404) 
Πνβαξέο βιάβεο ζηα κάηηα / εξεζηζκόο θνπλέιη: Δξεζηζηηθό. (ΝΝΠΑ - Νδεγία 405) 
Αθνξά ην ζπζηαηηθό ΒΔΛΕΝΙΝΠΝΙΦΝΛΗΘΝ ΝΜ, C10-13-ΑΙΘΙ ΞΑΟΑΓΥΓΑ, ΑΙΑΡΑ ΛΑΡΟΗΝ 
Νμεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο 
LD50 αξνπξαίνο: 2.000 - 5.000 mg/kg; OECD Θαηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 401  
Κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 
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Νμεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο 
Ζ αλάιπζε δελ είλαη απαξαίηεηε.  
Γηα δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο έθζεζεο ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
 
Νμεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο 
LD50 αξνπξαίνο: > 2.000 mg/kg; OECD Θαηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 402  
Ρν αλαθεξόκελν ζπλάγεηαη από ηελ αμηνιόγεζε ή ην απνηέιεζκα ειέγρσλ ζε παξόκνηα πξντόληα (αλάινγν 
ζπκπέξαζκα) (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 
Γνθηκαδόκελε νπζία: Βελδνζνπιθνληθό νμύ, C10-13-παξάγσγα ηνπ αιθπιίνπ, άιαηα ηνπ λαηξίνπ Κε βάζε ηα 
δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 
Κεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Αθοπά ηο ζςζηαηικό Αλκοόλερ, διακλαδιζμένερ C12-13 και γπαμμικέρ, αιθοξςλικέρ 

 

11.1 Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 
 

Νμεία ηνμηθόηεηα 

Νμεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο 

LD50 αξνπξαίνο: > 300 - 2.000 mg/kg Νκάδα εμέηαζεο απνηειέζκαηα δηθώλ καο δνθηκώλ/ηηκέο βηβιηνγξαθίαο 

Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 

Νμεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο 

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Νμεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο 

LD50 θνπλέιη: > 2.000 mg/kg; Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) Κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ 

πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 

Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 

θνπλέιη: κε εξεζηζηηθό απνηειέζκαηα δηθώλ καο δνθηκώλ/ηηκέο βηβιηνγξαθίαο Νκάδα εμέηαζεο Κε βάζε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

Πνβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 

Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ 

θνπλέιη: Κε αλαζηξέςηκεο επηπηώζεηο ζηα κάηηα απνηειέζκαηα δηθώλ καο δνθηκώλ/ηηκέο βηβιηνγξαθίαο Νκάδα 

εμέηαζεο Ξξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 

Νκάδα εμέηαζεο Γνθηκαδόκελε νπζία: Αξαίσζε, 10% Ξξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό. 

Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο 

Δπαηζζεηνπνίεζε 

Ξείξακα Κεγηζηνπνίεζεο πδξόρνηξνο: κε επαηζζεηνΏνηεηηθό Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) Κε 

βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vitro 

Ξεηξάκαηα in-vitro δελ έδεημαλ κεηαιιαμηνγελείο δξάζεηο Νκάδα εμέηαζεο απνηειέζκαηα δηθώλ καο δνθηκώλ/ηηκέο 

βηβιηνγξαθίαο 

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vivo 

Ξεηξάκαηα in-vivo δελ έδεημαλ κεηαιιαμηνγελείο δξάζεηο Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 

Ξαξαηεξήζεηο 

Κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

Θαξθηλνγέλεζε 

Ζ νπζία έρεη απνδεηρζεί κε γνληδηνηνμηθή θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ αλακέλεηαη λα έρεη δπλακηθό θαξθηλνγέλεζεο. 

Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 

Ξαξαηεξήζεηο 

Κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

Θακία ηνμηθόηεηα αλαπαξαγσγήο Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 

ΞαξαηεξήζεηοTνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

Κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

Ρεξαηνγέλεζε 

Γελ είρε ηεξαηνγόλν επίδξαζε ζε πεηξάκαηα κε δώα. Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 

Ξαξαηεξήζεηο-Ρεξαηνγέλεζε 

Κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 

STOT-εθάπαμ έθζεζε 

Ξαξαηεξήζεηο 
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Ζ νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο ηνμηθό γηα εηδηθό όξγαλν-ζηόρν, κνλαδηθή έθζεζε. 

STOT-επαλεηιεκκέλε έθζεζε 

Ξαξαηεξήζεηο 

Ζ νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο ηνμηθό γηα εηδηθό όξγαλν-ζηόρν, επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 

Ρνμηθόηεηα επαλαιακβαλόκελεο δόζεο 

αξνπξαίνο; Από ζηόκαηνο; 2 έηε NOAEL: 50 mg/kg (αλαθέξεηαη ζην ζσκαηηθό βάξνο θαη ηελ εκέξα.) Νξγαλα 

Πηόρνη: Θαξδηά, Ππθώηη, Λεθξά Ππκπηώκαηα: κεησκέλε αύμεζε ζσκαηηθνύ βάξνπο, αύμεζε ζρεηηθνύ βάξνπο 

νξγάλσλ Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 

Tνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο 

κε εθαξκόζηκν 

Ρνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

Ρνμηθνθηλεηηθν. Νκάδα εμέηαζεο Ζ νπζία αλακέλεηαη λα απνξξνθεζεί θαη λα απεθθξηζεί κε ηαρύ ξπζκό. 

(βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 

 
Αθοπά ηο ζςζηαηικό αμςλάζη, α- 
 
Νμεία ηνμηθόηεηα - δηά ηνπ ζηόκαηνο 
Πεκεηώζεηο (δηά ηνπ  ζηόκαηνο LD₅₀)                      LD₅₀ >2000 mg/kg, Γηά ηνπ ζηόκαηνο, 
Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
Γελ εξεζίδεη., OECD 404 
Πνβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 
Γελ εξεζίδεη. 
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε 
Ξξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε. 
Κεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ 
Γνληδηνηνμηθόηεηα - in vitro Βάζεη δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ ηθαλνπνηνύληαη. 

 

 

12. ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

Αθοπά ηο ζςζηαηικό ΘΔΗΗΘΝΠ ΑΗΘΔΟΑΠ ΡΝ ΙΑΝΟΗΘΝ ΑΙΑΡΝΠ ΡΝ ΛΑΡΟΗΝ 

 

12.1 Ρνμηθόηεηα 

 

δαηηθή ηνμηθόηεηα: 

EC10 (ζηαηηθά) 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 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

εύθνιε βηνδηάζπαζε 

Βηνδηαζπώκελν ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό ησλ Απνξξππαληηθώλ, 648/2004/EΘ. 

Ρα ηαζηελεξγά πνπ πεξηέρνληαη ζην ελ ιόγσ πξντόλ ζπκκνξθώλνληαη κε ηα θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηαο όπσο 

νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό 648/2004/ΔΘ. Ρα δεδνκέλα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ δήισζε απηή βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

αξκόδηώλ αξρώλ ησλ Θξαηώλ Κειώλ θαη ζα παξέρνληαη ζε απηέο θαηόπηλ αηηήκαηόο ηνπ παξαζθεπαζηή ηνπ. 

Όιεο νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηθνδόκεζε δηεμήρζεζαλ ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ΝΝΠΑ ή ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη βάζεη ηνπ GLP. 

Ρα πνζνζηά απνηθνδόκεζεο θαη βηνδηαζπαζηκόηεηαο θπκαίλνληαη κεηαμύ 76-81% γηα ηελ παξάκεηξν Ν2-θαηαλάισζε 

θαη 96-100% γηα ηελ παξάκεηξν DOC-απνκάθξπλζεο. 

Ξεηξακαηηθό απνηέιεζκα: άκεζα βηνδηαζπώκελν 100% (28d) DOC Removal Method: EU Method C.4-C 

(Determination of the "Ready" Biodegradability - Carbon Dioxide EvolutionTest) 

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
Θακία δπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο. 

Βηνζπζζώξεπζε ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο δελ αλακέλεηαη δεδνκέλνπ όηη ε νπζία έρεη ρακειό log Kow ≤ 3. 

Ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηαρεία απνδόκεζε ηεο νπζίαο ζην πεξηβάιινλ θαη ην ρακειό δπλακηθό 
βηνζπζζώξεπζεο πνπ έρεη απνδεηρζεί ζε πδξόβηα είδε, ε βηνζπζζώξεπζε ζε ρεξζαία είδε ζεσξείηαη 
ακειεηέα. 

12.4 Θηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

 Ζ νπζία δηαιύεηαη εύθνια ζην λεξό θαη είλαη εύθνια βηνδηαζπάζηκε. 

Ξεξαηηέξσ νηθνινγηθέο ελδείμεηο: 
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Γεληθέο νδεγίεο: Γελ είλαη γλσζηόο θαλέλαο θίλδπλνο γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΡ θαη αΑαΒ 

ΑΒΡ: Γελ ηαμηλνκείηαη. 

αΑαΒ: Γελ ηαμηλνκείηαη. 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο  

Γελ δηαηίζεληαη . 

 
Αθοπά ηο ζςζηαηικό ALCOHOLS, C13-15-BRANCHED AND LINEAR, BUTOXYLATED   ETHOXYLATED 
 
Ρνμηθόηεηα 
 
Ρνμηθόηεηα γηα ηα ςάξηα: 
LC50 (48 h) 1 - 10 mg/l, Leuciscus idus 
δξόβηα αζπόλδπια: EC50 (48 h) 1 - 10 mg/l 
LC0 1 - 10 mg/l 
Κηθξννξγαληζκνί/Δπίδξαζε ζηελ ελεξγνπνηεκέλε ηιύ: EC10 > 1.000 mg/l, ελεξγνπνηεκέλε ηιύο (DEV-L2) 
Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 
Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ εμάιεηςε: 
>= 90 % Δλεξγό ζπζηαηηθό βηζκνπζίνπ (ηξνπνπ. ΝΝΠΑ 301E) 
> 60 % BOD ηεο ThOD (28 d) (Νδεγία ΝΝΠΑ 301 F) Δύθνια βηναπνηθνδνκήζηκν. 
Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
Γπλακηθό βηνζπζζώξεπζεο: 
Γελ πξέπεη λα αλακέλεηαη ζπζζώξεπζε ζε νξγαληζκνύο. 
Θηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 
Δθηίκεζε θηλδύλσλ κεηαθνξάο κεηαμύ πεξηβαιινληηθώλ δηακεξηζκάησλ.: Ζ νπζία δελ ζα εμαηκηζζεί ζηελ αηκόζθαηξα 
από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Δίλαη δπλαηή ε πξνζξόθεζε ζηε ζηεξεή θάζε ηνπ εδάθνπο. 
Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΡ θαη αΑαΒ 
Πύκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα XIV ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) No.1907/2006 γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Ρν πξντόλ δελ πεξηέρεη θακκηά νπζία πνπ λα ηθαλνπνηεί ηα 
θξηηήξηα ΑΒΡ (αλζεθηηθέο, βηνζπζζσξεύζηκεο, ηνμηθέο) ή αΑαΒ (άθξσο αλζεθηηθέο / άθξσο βηνζπζζσξεύζηκεο). 
Ηδηνηαμηλόκεζε 
 
Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 
Ρν πξντόλ δελ πεξηέρεη νπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΘ) 1005/2009 ζρεηηθά κε ηηο νπζίεο πνπ 
θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο. 
Ξξόζζεηα ζηνηρεία 
Αζξνηζηηθόο παξάγνληαο 
Σεκηθή Απαίηεζε Νμπγόλνπ (COD): 2.160 mg/g 
Απνξξνθήζηκν νξγαληθά ελσκέλν αινγόλν (AOX): 
Απηό ην πξντόλ δελ πεξηέρεη νξγαληθά ελσκέλν αινγόλν. 
Άιιεο νηθνηνμηθνινγηθέο ζπκβνπιέο: 
Γελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη αλαζηνιή ηεο απνηθνδνκεηηθήο δξάζεο ηεο ελεξγνπνηεκέλεο ηιύνο θαηά ηε ζσζηή 
εηζαγσγή κηθξώλ ζπγθεληξώζεσλ. 
 
 
Αθοπά ηο ζςζηαηικό FATTY ACIDS, COCO,  POTASSIUM SALTS 
 
        Ροξικόηηηα 
 

          Ππκπέξαζκα/Ξεξίιεςε :Θακία επηπξόζζεηε πιεξνθνξία. 
 
    Ανθεκηικόηηηα και ικανόηηηα αποικοδόμηζηρ 
 

          Ππκπέξαζκα/Ξεξίιεςε :   Θακία επηπξόζζεηε πιεξνθνξία. 
 
 
 
 
 

Ννομαζία πποϊόνηορ/ 
ζςζηαηικών 

Γοκιμαζία Endpoint Έκθεζη Δίδορ Αποηέλεζμα 

Fatty acids, coco, potassium salts - Νμεία EC50 72 ώξεο Φύθηα >10 mg/l 

Ννομαζία πποϊόνηορ/ ζςζηαηικών Γοκιμαζία Ξεπίοδορ Αποηέλεζμα 

Fatty acids, coco, potassium salts - 28 εκέξεο 60 % 
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         Ππκπέξαζκα/Ξεξίιεςε :   Θακία επηπξόζζεηε πιεξνθνξία. 
 
Oη επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παξαζθεύαζκα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα θξηηήξηα 
βηνδηαζπαζηκόηεηαο ηα νπνία νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΘ) Λν.648/2004 γηα ηα απνξξππαληηθά. Ρα δεδνκέλα πνπ 
ππνζηεξίδνπλ απηή ηε δήισζε πξνθύπηνπλ από ηα sds ησλ πξώησλ πιώλ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο αξκόδηαο 
αξρήο ηνπ θξάηνπο 
 
 

Αθοπά ηο ζςζηαηικό ΒΔΛΕΝΙΝΠΝΙΦΝΛΗΘΝ ΝΜ, C10-13-ΑΙΘΙ ΞΑΟΑΓΩΓΑ, ΑΙΑΡΑ ΛΑΡΟΗΝ 

 
 
12.1 Ρνμηθόηεηα 
 

Ππκπέξαζκα/Ξεξίιεςε Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 

 

12.2  Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο  

  

 

Γηάξθεηα εκηδσήο ζην λεξό Φσηόιπζε Βηνδηαζπαζηκόηεηα 

- - Άκεζα 

 

Ππκπέξαζκα/Ξεξίιεςε : Άκεζα βηνδηαζπώκελν 

 

 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

LogPow BCF Δλδερόκελνο 

3.32 2 έσο 1000 πςειό 

 

12.4 Θηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

Ππληειεζηήο Θαηαλνκήο: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Δδάθνπο/Λεξνύ (KOC) 

Θηλεηηθόηεηα: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

12.5  Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΡ θαη αΑαΒ 

Γελ ηζρύεη.  

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 
 
Αθοπά ηο ζςζηαηικό Αλκοόλερ, διακλαδιζμένερ C12-13 και γπαμμικέρ, αιθοξςλικέρ 
 
12.1 Ρνμηθόηεηα 
Ρνμηθόηεηα ζηα ςάξηα - Σξόληα ηνμηθόηεηα 
EC10 Pimephales promelas (Σνληξνθέθαινο θππξίλνο): > 0,1 - 1 mg/l; ζλεζηκόηεηα (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 
Ρνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη άιια πδξόβηα καιάθηα - Σξόληα ηνμηθόηεηα 
EC10 Daphnia magna (Λεξόςπιινο ν κέγαο): > 0,1 - 1 mg/l; Ρεζη αλαπαξαγσγήο; OECD TG 211; (βηβιηνγξαθηθή 
ζπνπδαηόηεηα) 
Ρνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα θπηά 
EC50 (72 h) Desmodesmus subspicatus (πξάζηλα θύθηα): > 1 - 10 mg/l ; ζηαηηθό ηεζη; OECD TG 201; απνηειέζκαηα 
δηθώλ καο δνθηκώλ/ηηκέο βηβιηνγξαθίαο Νκάδα εμέηαζεο 

Ννομαζία πποϊόνηορ/ ζςζηαηικών Γιάπκεια ημιζωήρ ζηο νεπό Φωηόλςζη Βιοδιαζπαζιμόηηηα 

Fatty acids, coco, potassium salts - - Άκεζα 

Γνθηκαζία Ξεξίνδνο Απνηέιεζκα 

OECD 301B Ready Biodegradability - CO₂ 

Evolution Test 

 
Γελ ππάξρνπλ επίζεκεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

28 εκέξεο 
 
 
122 εκέξεο 

85 % 
 
 
70 έσο 99 % 
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Ρνμηθόηεηα ζηα βαθηεξίδηα 
EC50 ελεξγνπνηεκέλε ηιύο: 140 mg/l; Ξαξεκπόδηζε ηεο αλαπλνήο Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 
Ρνμηθόηεηα ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο 
NOEC Eisenia foetida: 220 mg/kg; ξπζκόο αλαπαξαγσγήο; ηερλεηό εδαθνο Νκάδα εμέηαζεο (βηβιηνγξαθηθή 
ζπνπδαηόηεηα) 
Ρνμηθόηεηα ζε ρεξζαία θπηά 
βιάζηεζε, αλάπηπμε; NOEC: 10 mg/kg; Lepidium sativum (θάξδακν); OECD TG 208 απνηειέζκαηα δηθώλ καο 
δνθηκώλ/ηηκέο βηβιηνγξαθίαο Νκάδα εμέηαζεο 
Ρνμηθόηεηα ζε άιια ρεξζαία κε ζειαζηηθά 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 
Βηναπνδνκεζηκόηεηα 
Απνηθνδνκείηαη βηνινγηθά εύθνια.; > 60 %; 28 d; αεξόβηα; OECD TG 301 B απνηειέζκαηα δηθώλ καο δνθηκώλ/ηηκέο 
βηβιηνγξαθίαο Νκάδα εμέηαζεο 
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
Βηνζπζζώξεπζε 
Ζ βηνζπζζώξεπζε είλαη απίζαλε. (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 
12.4 Θηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 
Θηλεηηθόηεηα 
Απνξξόθεζε/Δδαθνο; Koc: > 5000; QSAR (βηβιηνγξαθηθή ζπνπδαηόηεηα) 
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΡ θαη αΑαΒ 
Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΡ 
Κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. 
12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 
Γεληθέο ππνδείμεηο 
Αιθνόιεο, δηαθιαδηζκέλεο C12-13 θαη γξακκηθέο, αηζνμπιηθέο (>= 2.5 EO): Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο 
νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
 
Αθοπά ηο ζςζηαηικό αμςλάζη, α- 
 
12.1. Ρνμηθόηεηα 
Νμεία ηνμηθόηεηα - ςάξηα LC₅₀, 96 hours: 58.3 - 326.7 mg/l, ςάξηα OECD 203 
Νμεία ηνμηθόηεηα - πδξόβηα αζπόλδπια  EC₅₀, 48 hours: 31.7 - 457 mg/l, Daphnia magna (Λεξόςπιινη) OECD 202 

Νμεία ηνμηθόηεηα - πδξόβηα θπηά  EC₅₀, 72 ώξεο: >= 5.2 mg/l, θύθηα  OECD 201 
12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 
Ρν πξντόλ βηναπoηθoδoκείηαη εύθνια. OECD 301 
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 
Ρν πξντόλ δελ βηνζπζζσξεύεηαη 
12.4. Θηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 
Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε πιεξνθνξία. 
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΡ θαη αΑαΒ 
Ζ νπζία απηή δελ ηαμηλνκείηαη σο ΑΒΡ ή αΑαΒ ζύκθσλα κε ηα ηξέρνληα θξηηήξηα ηεο ΔΔ 
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 
Θαλέλα γλσζηό. 
 
 

13. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ 

 

Ζ δηάζεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Νδεγίεο πεξί απνβιήησλ θαη επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. Νη θσδηθνί απνβιήησλ πξέπεη λα θαζνξηζζνύλ από ηνλ ρξήζηε, όζν ην δπλαηό ζε ζπλελλόεζε κε ηηο 

ππεξεζίεο δηάζεζεο απνβιήησλ. 

13.1 Κέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Ξξντόλ: 

Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε αλαθύθισζε, ε επεμεξγαζία γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ ηνπηθώλ αξρώλ. Ζ δηάζεζε 

ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ζε εγθεθξηκέλεο εηαηξείεο  θαηαζηξνθήο απνβιήησλ. 

Αθάζαξηεο ζπζθεπαζίεο: 

Απνξξίπηεηαη ζαλ κε ρξεζηκνπνηεκέλν πξντόλ. Ρα άδεηα δνρεία πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλν 

αδεηνδνηεκέλν θνξέα  δηαρείξηζεο  απνβιήησλ γηα αλαθύθισζε ή απόξξηςε. Κε ρξεζηκνπνηείηε πάιη ηα άδεηα δνρεία. 

Γηνρεηεύζηε ζύκθσλα κε ηνπο θξαηηθνύο, θαη επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 

Νδεγίεο γηα επηινγή Θσδηθνύ Απνβιήησλ:  

Απόβιεηα πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο. Αλ ην πξντόλ ππόθεηηαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ν ηειηθόο ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη θαη λα απνδώζεη ηνλ πιένλ 

θαηάιιειν Θσδηθό ηνπ Δπξσπατθνύ Θαηαιόγνπ Απνβιήησλ. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ δεκηνπξγνύ ησλ απνβιήησλ λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ηνμηθόηεηα θαη ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο , ηελ ηαπηόηεηα θαη ηηο 

κεζόδνπο δηάζεζεο ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ, ζεζπκκόξθσζε κε ηνπο ηζρύνληεο Δπξσπατθνύο (EU 

Directive2008/98/EC) θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 

Κέζνλ θαζαξηζκνύ: Λεξό. 
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14. ΝΓΖΓΗΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 

 
Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο είλαη αζθαιήο ζηνπο πεξηέθηεο ηεο εηαηξείαο θαη δελ ρξεηάδνληαη επηπιένλ πξνθπιάμεηο. 
 
14.1 Αξηζκόο ΝΖΔ                                                      Κε ρξεζηκνπνηήζηκν. 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                                      - 
14.2 Νηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΝΖΔ                          Κε ρξεζηκνπνηήζηκν. 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                                      - 
14.3 Ράμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά                  Κε ρξεζηκνπνηήζηκν 
ADR, ADN, IMDG, IATA  
Ράμε                                                                                        - 
14.4 Νκάδα ζπζθεπαζίαο                                        Κε ρξεζηκνπνηήζηκν 
ADR, IMDG, IATA                                                                      - 
14.5 Ξεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη:                                          
Ξεξηβαιινληηθώο Δπηθίλδπλν:                                                   Όρη 
14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε                         Κε ρξεζηκνπνηήζηκν 
 
 

15.ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΗΠ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

 

15.1 Θαλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Θαλνληζκόο (EE) 2015/830 
Θαλνληζκόο CLP 1272/2008/EK 
Θαλνληζκόο REACH 1907/2006/EK 
Θαλνληζκόο Απνξξππαληηθώλ 648/2004/ΔΘ 
Νδεγία 98/24/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 7εο Απξηιίνπ 1998 γηα ηελ Ξξνζηαζία ηεο γείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ 
Δξγαδνκέλσλ θαηά ηελ Δξγαζία από Θηλδύλνπο Νθεηιόκελνπο ζε Σεκηθνύο Ξαξάγνληεο 
Νδεγία 94/33/ΔΘ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Νδεγία 
92/85/ΔΝΘ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ 
εξγαζία ησλ εγθύσλ, ιερώλσλ εξγαδνκέλσλ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
Ππζηαηηθά ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Απνξξππαληηθώλ 648/2004/ΔΘ 
Ξεξηέρεη κεηαμύ άιισλ ηνπιάρηζηνλ 5% αιιά θάησ ηνπ  15% αληνληθέο θαη κε ηνληθέο επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο ,  
θάησ ηνπ 5% ζάπσλεο θαη θσζθνληθέο ελώζεηο . Ξεξηέρεη ζπληεξεηηθό  METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. Κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Ξεξηέρεη έλδπκα . 
 
15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
Γελ έρεη δηεμαρζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ην κείγκα 
 

16. ΑΙΙΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 
Ξιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ H θαη EUH πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα  3 
 
Ζ315 Ξξνθαιεί  εξεζηζκό  ηνπ δέξκαηνο. 
H318 Ξξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε 
H319 Ξξνθαιεί  ζνβαξό νθζαικηθό  εξεζηζκό. 
Ζ412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο  νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 
Ζ302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
H334 Κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγία ή ζπκπηώκαηα άζζκαηνο ή δύζπλνηα ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
 

πνζεκεηώζεηο θαη αθξσλύκηα: 
ADN - Δπξσπατθή Ππκθσλία γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ κέζσ 
εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ; ADR - Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο 
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ; AICS - Απζηξαιηαλό επξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ; ASTM - 
Ακεξηθαληθή εηαηξεία δνθηκώλ πιηθώλ; bw - Πσκαηηθό βάξνο; CLP - Θαλνληζκόο πεξί 
Ραμηλόκεζεο, Δπηζήκαλζεο θαη Ππζθεπαζίαο, Θαλνληζκόο (ΔΘ) Αξ. 1272/2008; CMR - 
Θαξθηλνγόλνο, κεηαιιαμηνγόλνο νπζία ή νπζία ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή; DIN - Ξξόηππν ηνπ 
Γεξκαληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Ρππνπνίεζεο; DSL - Θαηάινγνο νηθηαθώλ νπζηώλ (Θαλαδάο); ECHA - 
Δπξσπατθόο Νξγαληζκόο Σεκηθώλ Ξξντόλησλ; EC-Number - Αξηζκόο Δπξσπατθήο Θνηλόηεηαο; 
ECx - Ππγθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αληαπόθξηζε x%; ELx - Ξνζνζηό επηβάξπλζεο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε αληαπόθξηζε x%; EmS - Σξνλνδηάγξακκα έθηαθηεο αλάγθεο; ENCS - πάξρνπζεο 
θαη λέεο ρεκηθέο νπζίεο (Ηαπσλία); ErCx - Ππγθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αληαπόθξηζε ξπζκνύ 
αύμεζεο x%; GHS - Ξαγθόζκην ελαξκνληζκέλν ζύζηεκα; GLP - Νξζή εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή; 
IARC - Γηεζλήο Νξγαληζκόο Δξεπλώλ Θαξθίλνπ; IATA - Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξώλ; IBC - 
Γηεζλήο Θώδηθαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκό ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα 
ρεκηθά ρύδελ; IC50 - Κηζή κέγηζηε αλαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε; ICAO - Γηεζλήο Νξγαληζκόο 
Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο; IECSC - Δπξεηήξην ππαξρνπζώλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζηελ Θίλα; IMDG - 
Γηεζλήο Λαπηηιηαθόο Θώδηθαο Δπηθίλδπλσλ Δηδώλ; IMO - Γηεζλήο Λαπηηιηαθόο Νξγαληζκόο; ISHL 
- Λόκνο πεξί βηνκεραληθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Ηαπσλία); ISO - Γηεζλήο Νξγαληζκόο 
Ρππνπνίεζεο; KECI - Δπξεηήξην ππαξρνπζώλ ρεκηθώλ νπζηώλ ηεο Θνξέαο; LC50 - Θαλάζηκε 
ζπγθέληξσζε ζην 50% πιεζπζκνύ δνθηκήο; LD50 - Θαλάζηκε δόζε ζην 50% πιεζπζκνύ 
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δνθηκήο (κέζε ζαλάζηκε δόζε); MARPOL - Γηεζλήο δηάζθεςε γηα ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο 
από πινία; n.o.s. - Γελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά; NO(A)EC - Ππγθέληξσζε ζηελ νπνίν δελ 
παξαηεξνύληαη (δπζκελείο) επηδξάζεηο; NO(A)EL - Δπίπεδν ζην νπνίν δελ παξαηεξνύληαη 
(δπζκελείο) επηδξάζεηο; NOELR - Ξνζνζηό επηβάξπλζεο ζην νπνίν δελ παξαηεξνύληαη 
επηδξάζεηο; NZIoC - Δπξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ηεο Λέαο Εειαλδίαο; OECD - Νξγαληζκόο 
Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο; OPPTS - πεξεζία Αζθάιεηαο Σεκηθώλ Νπζηώλ θαη 
Ξξόιεςεο ηεο Ούπαλζεο; PBT - Αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή θαη ηνμηθή νπζία; PICCS - 
Δπξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ησλ Φηιηππίλσλ; (Q)SAR - (Ξνζνηηθή) ζρέζε δνκήο-δξαζηεξηόηεηαο; 
REACH - Θαλνληζκόο (EΘ) Αξ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ηελ Θαηαρώξηζε, αμηνιόγεζε, αδεηνδόηεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ; RID - Θαλνληζκνί γηα ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ 
εκπνξεπκάησλ; SADT - Θεξκνθξαζία απηνεπηηαρπλόκελεο απνζύλζεζεο; SDS - Γειηίν 
Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο; TCSI - Δπξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ηεο Ρατβάλ; TRGS - Ρερληθό πξόηππν 
γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο; TSCA - Λόκνο πεξί ειέγρνπ ηνμηθώλ νπζηώλ (Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο); UN 
           - Ζλσκέλα Έζλε; vPvB - Άθξσο αλζεθηηθή θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκε νπζία 
 
Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
 
Νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο αθνξνύλ κόλν ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ηεο εηαηξείαο καο βαζίδνληαη ζην  
ζεκεξηλό επίπεδν γλώζεσλ καο θαη δελ απνηειεί εγγύεζε γηα θάπνηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο  
Νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πηζαλόλ λα κελ ηζρύνπλ γηα απηό ην πξντόλ όηαλ απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε 
άιια πιηθά ή ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο αλ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. 


