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DOW EUROPE GMBH ζαο ελζαξξχλεη θαη ζαο ζπκβνπιεχεη λα κειεηήζεηεθαη λα θαηαλνήζεηε ην 
πιήξεο ΓΓΑ(Τ), θαζψο ην παξφλ έληππν πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. αο ζπκβνπιεχνπκε λα 
πάξεηε ηηο πξνθπιάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ έγγξαθν, εθηφο θη αλ νη ζπλζήθεο ρξήζεο απαηηνχλ 
άιιεο θαηάιιειεο κεζφδνπο ή ελέξγεηεο. 
 

ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 
Ολνκαζία πξνΐόληνο: Propylene Glycol USP/EP 
 
Υεκηθή νλνκαζία ηεο νπζίαο: πξνπαλνδηφιε 
Αξηζκόο CAS: 57-55-6 
EK-Αξηζ.: 200-338-0 
Αξηζκόο θαηαρώξηζεο REACH: 01-2119456809-23-0003 

01-2119456809-23-0008 

01-2119456809-23-0009 

01-2119456809-23-0043 

01-2119456809-23 

 

1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο 
Πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο: αο ζπληζηνχκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζχκθσλα 
κε ηελ ελδεηθλπφκελε ρξήζε. Δάλ ε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηε ην πξντφλ δελ ζπκθσλεί κε ηελ 
θαζνξηζκέλε ρξήζε, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ ή 
ηερληθψλ ππεξεζηψλ.  Υξήζεηο ζε επηρξίζκαηα, θαηαλαισηηθέο  Υξήζε ζε θαζαξηζηηθέο νπζίεο, 
θαηαλαισηηθή  Λεηηνπξγηθά πγξά, θαηαλαισηηθή ρξήζε  Καηαλαισηηθή ρξήζε ζε αγξνρεκηθά.  άιιεο 
θαηαλαισηηθέο ρξήζεηο  Τγξαληηθφ θαη δηαιχηεο γηα:  Σξφθηκα.  Γεχζεηο:  Αξσκαηηθέο νπζίεο.  
Καιιπληηθά.  Φαξκαθεπηηθά.  Δθαξκνγέο πξνζσπηθήο θξνληίδαο.  Παξαζθεπή νπζίαο, βηνκεραληθή  
Γηαλνκή νπζίαο, βηνκεραληθή.  χλζεζε θαη (αλα)ζπζθεπαζία νπζηψλ θαη κεηγκάησλ, βηνκεραληθή  
Υξήζε ζε εξγαζηήξηα, βηνκεραληθή  Υξήζε σο ζπλδεηηθή θαη απνθνιιεηηθή νπζία, επαγγεικαηηθή  Γελ 
πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε γαηνηξνθή.   
 
1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
DOW EUROPE GMBH 
BACHTOBELSTRASSE 3 
8810 HORGEN 
SWITZERLAND 
 
Αξηζκόο ηειεθώλνπ πιεξνθόξεζεο 
πειαηώλ : 

31 115 67 2626 
SDSQuestion@dow.com 

 
 



Ολνκαζία πξνΐόληνο: Propylene Glycol USP/EP Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο: 
24.05.2017 

Έθδνζε: 6.1 

 
 

 ειίδα 2 aπφ 13 
 

1.4 ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ 
24σξε επηθνηλσλία έθηαθηεο αλάγθεο: 00 41 447 28 2820 
Δπηθνηλσλήζηε ζηνλ αξηζκό εθηάθηνπ αλάγθεο 166 (ΔΚΑΒ): 30/22920 62297 
 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 
 
Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008: 
Με επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) Αξ. 1272/2008. 
 
2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 
 
Δπηζήκαλζε ζύκθσλε κε ην θαλνληζκό (ΔΚ) Αξηζ. 1272/2008 [ΣΔ/ΠΔ]: 
Με επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) Αξ. 1272/2008. 
 
2.3 Άιινη θίλδπλνη 
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΕΗ/ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

 
3.1 Οπζίεο 
 
Σν πξντφλ απηφ είλαη κία νπζία. 
 

Αξηζκόο CAS 
/  

EK-Αξηζ. /  
Αξηζκόο 

θαηαιόγνπ 

Αξηζκόο 
θαηαρώξηζεο 

REACH 
πγθέληξσζε πζηαηηθό 

Σαμηλόκεζε: 
ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 

 

Αξηζκόο CAS 
57-55-6 

EK-Αξηζ. 
200-338-0 
Αξηζκόο 

θαηαιόγνπ 
 –  
 

01-2119456809-23 
 

> 99,8 % πξνπαλνδηφιε Γελ ηαμηλνκείηαη 

Δθφζνλ ππάξρνπλ ζην πξντφλ, ηπρφλ κε ηαμηλνκεκέλα ζπζηαηηθά, ηα νπνία γλσζηνπνηνχληαη 
αλσηέξσ θαη γηα ηα νπνία δελ αλαθέξεηαη θακία εηδηθή ηηκή νξίσλ επαγγεικαηηθήο έθζεζεο (OEL) γηα 
ηε ρψξα ζηελ ελφηεηα 8, γλσζηνπνηνχληαη σο νηθεηνζειψο γλσζηνπνηεκέλα ζπζηαηηθά. 
 
 

ΣΜΗΜΑ 4: ΜΕΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 
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Γεληθέο ππνδείμεηο: Αλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα έθζεζεο, αλαηξέμηε ζηελ Δλφηεηα 8 γηα ηα εηδηθά κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο.   
 
Δηζπλνή: ε πεξίπησζε επηπηψζεσλ, κεηαθηλείζηε ζηνλ θαζαξφ αέξα. πκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ.   
 
Δπαθή κε ην δέξκα: Πιχλεηε κε πνιχ λεξφ.   
 
Δπαθή κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε επαξθψο κε λεξφ ηα κάηηα γηα αξθεηά ιεπηά. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνχο 
επαθήο κεηά απφ ηα πξψηα 1-2 ιεπηά θαη ζπλερείζηε λα μεπιέλεηε γηα κεξηθά επηπιένλ ιεπηά. Δάλ 
εκθαληζηνχλ επηδξάζεηο, ζπκβνπιεπηείηε γηαηξφ, θαηά πξνηίκεζε νθζαικίαηξν.   
 
Καηάπνζε: Μελ ρνξεγείηε πνηέ πγξά ή κελ πξνθαιείηε εκεηφ ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ράζεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπο ή παξνπζηάδνπλ ζπαζκνχο.   
 
4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο: Δθηφο απφ ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ «Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξψησλ βνεζεηψλ» (παξαπάλσ) 
θαη ζηελ «Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνχκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο» 
(παξαθάησ), ηπρφλ πξφζζεηα ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα θαη επηδξάζεηο πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 11: 
Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 
Τπνδείμεηο γηα ηνλ γηαηξό:   Καλέλα εηδηθφ αληίδνην.  Τπνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. Η ζεξαπεία βαζίδεηαη 
ζηελ θξίζε ηνπ γηαηξνχ, αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αζζελνχο.   
 

ΣΜΗΜΑ 5: ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 
Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Οκίριε λεξνχ ή ιεπηφ ζπξέυ.  Ππξνζβεζηήξεο μεξάο ρεκηθήο 
νπζίαο.  Ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.θ  Αθξφο.  Αθξνί αλζεθηηθνί ζηελ αιθνφιε (ηχπνπ 
ATC) πξνηηκνχληαη εάλ ππάξρνπλ. πλζεηηθνί αθξνί γεληθήο ρξήζεσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ηχπσλ AFFF) ή πξσηετληθνί αθξνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά κε κηθξφηεξε 
απνηειεζκαηηθφηεηα.   
 
Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Με ρξεζηκνπνηείηε άκεζε ξνή λεξνχ.  Μπνξεί λα εμαπιψζεη ηε 
θσηηά.   
 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 
Δπηθίλδπλα πξντόληα θαύζεσο: ε κηα ππξθαγηά, ν θαπλφο κπνξεί λα πεξηέρεη ηελαξρηθή νπζία 
καδί κε κε αλαγλσξηζκέλεο ηνμηθέο θαη/ή ελψζεηο πνπ πξνμελνχλ εξεζηζκφ.  Σα επηθίλδπλα πξντφληα 
θαχζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα αλαθέξνληαη φια, ηα εμήο :  Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα.  
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα.   
 
Αζπλήζηζηνη θίλδπλνη από Ππξθαγηά θαη Έθξεμε: Σν δνρείν κπνξεί λα δηαξξαγεί απφ ηε 
δεκηνπξγία αεξίσλ ζε κηα ππξθαγηά.  Βίαηε παξαγσγή αηκνχ ή έθξεμε κπνξεί λα ζπκβεί κεηά απφ 
απεπζείαο πξνζζήθε ξεχ καηνο λεξνχ ζε ζεξκά πγξά.     
 
5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 
Γηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο: Απνκαθξχλεηε ηνπο αλζξψπνπο, Απνκνλψζηε ηελ 
πεξηνρή ηεο θσηηάο θαη απαγνξεχζηε ηε κε απαξαίηεηε είζνδν.  Υξεζηκνπνηείζηε πδαηνςεθαζκφ γηα 
λα δξνζίζεηε ηαδνρεία πνπ είλαη εθηεζηκέλα ζηελ ππξθαγηά θαζψο θαη ηελ επξχηεξε δψλε πνπ 
πξνζβιήζεθε απφ ηε θσηηά, κέρξη ε θσηηά λα ζβήζεη θαη λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο ηεο επαλάθιεμεο.  
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Καηαπνιεκήζηε ηε θσηηά απφ πξνζηαηεπκέλε ζέζε ή απφζηαζε αζθαιείαο. Λάβεηε ππφςε ην 
ελδερφκελν ρξήζεο ηειεθαηεπζπλφκελσλ ζπζθεπψλ ζπγθξάηεζεο γηα ηνπο ζσιήλεο λεξνχ ή ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ αθξνθπζίσλ.  Απνκαθξχλεηε ακέζσο φια ηα άηνκα απφ ηελ πεξηνρή, ζε 
πεξίπησζε πνπ αθνχζεηε ζφξπβν απφ ηελ αζθαιηζηηθή βαιβίδα ή παξαηεξήζεηε απνρξσκαηηζκφ ηνπ 
δνρείνπ.  Καηφκελα πγξά κπνξνχλ λα ζβεζηνχλ δηαιχνληάο ηα κε λεξφ.  Μελ ρξεζηκνπνηείηε ξεχκα 
λεξνχ.  Μπνξεί λα πξνθιεζεί εμάπισζε ηεο θσηηάο.  Απνκαθξχλεηε ην δνρείν απφ ηελ πεξηνρή ηεο 
θσηηάο, αλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη φρη επηθίλδπλν.  Σα θαηφκελα πγξά κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ κε 
άθζνλν λεξφ γηα λα πξνζηαηεπηεί η ν πξνζσπηθφ θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη θαηαζηξνθήο 
ηεο πεξηνπζίαο.   
 
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: Φνξάηε απηφλνκε αλαπλεπζηηθή 
ζπζθεπή ζεηηθήο πίεζεο θαη πξνζηαηεπηηθφ ππξίκαρν ξνπρηζκφ (πνπ πεξηιακβάλεη ππξνζβεζηηθφ 
θξάλνο, θφξκα, παληειφλη, κπφηεο θαη γάληηα λενπξελίνπ).  Αλ ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο δελ είλαη 
δηαζέζηκνο ή δε ρξεζηκνπνηείηαη, θαηαπνιεκείζηε ηε θσηηά απφ κηα πξνζηαηεπκέλε ζέζε ή απφ 
απφζηαζε αζθαιείαο.   
 

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΤΦΑΙΑ ΕΚΛΤΗ 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 
Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ αζθάιεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε 
ζηελ Δλφηεηα 8, Διεγρφκελε έθζεζε/ Πξνζσπηθή πξνζηαζία.  Μελ αθήλεηε λα εηζέιζνπλ ζηελ 
πεξηνρή κέιε πξνζσπηθνχ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα θαη δελ θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ.  
Κξαηήζηε ην πξνζσπηθφ καθξηά απφ ρακειέο πεξηνρέο.   
 
6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: Απνηξέςηε ηελ εηζαγσγή ζην έδαθνο, ζε ραληάθηα, ππνλφκνπο, 
δηφδνπο λεξνχ ή/θαη ζην ππφγεην λεξφ. Γείηε ηηο Οηθνινγηθέο Πιεξνθνξίεο, Δλφηεαη 12.   
 
6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: Πεξηνξίζηε ην ρπκέλν πιηθφ αλ είλαη δπλαηφ.  
Μηθξέο πνζφηεηεο ρπκέλνπ πιηθνχ:  Κάζε απνξξνθεηηθφ πιηθφ.  πιιέμαηε ζε θαηάιιεια αλνηθηά 
δνρεία (containers) κε ηελ θαηάιιειε επηζήκαλζε .  Πιχλεηε ηελ πεξηνρή φπνπ ρχζεθαλ νη ζηαγφλεο 
κε κεγάιε πνζφηεηα λεξνχ.  Μεγάιεο πνζφηεηεο ρπκέλνπ πιηθνχ:  Πεξηνρή ηάθξνπ πνπ πεξηέρεη 
ρπκέλν πγξφ.  Αληιείζηε ζε θαηάιιεια θαη ζσζηά εηηθεηαξηζκέλα δνρεία.  Γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο, βι. Δλφηεηα 13, ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε.   
 
6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα: Οη αλαθνξέο ζε άιια ηκήκαηα, εθφζνλ ηζρχεη, έρνπλ πξνβιεθζεί 
ζηηο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο. 
 

ΣΜΗΜΑ 7: ΦΕΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: Ο ρεηξηζκφο ηνπ πξντφληνο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 
πηζαλψο λα απαηηήζεη πξφζζεην αεξηζκφ ή ζχζηεκα ηνπηθνχ εμαεξηζκνχ.  Μηθξνπνζφηεηεο απηψλ 
ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ πνπ έρνπλ ρπζεί ζε ζεξκέο ηλψδεηο κνλψζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
κείσζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ απηαλάθιεμεο, κε πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ απζφξκεηε θαχζε.  Βι. Δλφηεηα 
8, 'Διεγρνη 'Δθζεζεο/Πξνζσπηθή Πξνζηαζία.   
 
7.2 πλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ θαηαζηάζεσλ: 
Πξνθπιάζζεηε ην πξντφλ απφ ηελ άκεζε ειηαθή ή ππεξηψδε αθηηλνβνιία.  Κιείλεηε εξκεηηθά ην δνρείν 
φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη.  Απνζεθεχεηαη ζε ζηεγλφ κέξνο.  Πξνζηαηεχζηε απφ ηελ πγξαζία ηεο 
αηκφζθαηξαο.  Απνζεθεχζηε ζηα εμήο πιηθά:  Αλνμείδσηνο ράιπβαο.  Αξγίιην.  Σν δνρείν είλαη 
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επελδεδπκέλν κε θαηλνιηθή ή επνμεηδηθή-θαηλνιηθή επίζηξσζε εγθεθξηκέλε απφ ηελ FDA γηα ηελ 
επαθή κε ηξφθηκα.  316 Αλνημείδσηνο ράιπβαο.  Πιαζηηθφο πεξηέθηεο απφ αδηαθαλέο HDPE 
(πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο).   
Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξα κέηξα απνζήθεπζεο.   
 
ηαζεξόηεηα θαηά ηελ απνζήθεπζε 
Υξόλνο δσήο:  Υξεζηκνπνηήζηε εληόο  24 Μήλεο   
 
7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην ηερληθφ δειηίν 
δεδνκέλσλ γηα ην πξντφλ. 
 

ΣΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΦΟ ΣΗ ΕΚΘΕΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 
Οη νξηαθέο ηηκέο εθζέζεσο δίλνληαη παξαθάησ, αλ ηζρχνπλ 
πζηαηηθό Οδεγία Σύπνο θαηαρώξεζεο Σηκή / εκείσζε 

πξνπαλνδηφιε US WEEL TWA  10 mg/m3   
 
Δπίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο 
Δξγαδόκελνη 

Οξείερ σςστηματικέρ 
επιπλοκέρ 

Οξείερ τοπικέρ 
επιπλοκέρ 

Μακποσπόνιερ 
σςστηματικέρ 

επιπλοκέρ 

Μακποσπόνιερ τοπικέρ 
επιπλοκέρ 

Γέξκα Δηζπλνή Γέξκα Δηζπλνή Γέξκα Δηζπλνή Γέξκα Δηζπλνή 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 168 

mg/m3 

n.a. 10 mg/m3 

 
Καηαλαισηέο 

Οξείερ σςστηματικέρ επιπλοκέρ Οξείερ τοπικέρ 
επιπλοκέρ 

Μακποσπόνιερ σςστηματικέρ 
επιπλοκέρ 

Μακποσπόνιερ 
τοπικέρ επιπλοκέρ 

Γέξκα Δηζπλνή Απφ 
ζηφκαηνο 

Γέξκα Δηζπλνή Γέξκα Δηζπλνή Απφ 
ζηφκαηνο 

Γέξκα Δηζπλνή 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50 
mg/m3 

n.a. n.a. 10 
mg/m3 

 
πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο 

Σκήκα PNEC Παξαηεξήζεηο 

Γιπθφ λεξφ 260 mg/l   

Θαιάζζην χδσξ 26 mg/l   

Γηαθνπηφκελεο εθιχζεηο 183 mg/l   

Μνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
(STP) 

20000 mg/l   

Ίδεκα ηνπ γιπθνχ λεξνχ 572 mg/kg ζηεγλνχ βάξνπο  

Θαιάζζην ίδεκα 57,2 mg/kg ζηεγλνχ βάξνπο  

Δδαθνο 50 mg/kg ζηεγλνχ βάξνπο  

 
8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 
Σερληθνί έιεγρνη: Υξεζηκνπνηείηε ηνπηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ή άιια κεραληθά κέζα ειέγρνπ γηα λα 
δηαηεξείηε ηα αηκνζθαηξηθά επίπεδα θάησ απφ ην φξην έθζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ή νδεγίεο.  
Αλ δελ ππάξρνπλ ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ην φξην έθζεζεο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 
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εξγαζίεο ζα πξέπεη λα επαξθεί ν γεληθφο αεξηζκφο.  Ο ηνπηθφο εμαεξηζκφο ίζσο είλαη απαξαίηεηνο γηα 
νξηζκέλεο εξγαζίεο.   
 
Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

Πξνζηαζία ησλ καηηώλ / ηνπ πξνζώπνπ: Υξεζηκνπνηήζηε γπαιηά αζθαιείαο κε πιεπξηθέο 
αζπίδεο.  Σα γπαιηά αζθαιείαο κε πιεπξηθέο αζπίδεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην 
EN 166 ή κε ηζνδχλακν πξφηππν.  Αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε ζσκαηίδηα, ηα νπνία 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ελφριεζε ζηα κάηηα, ζα πξέπεη λα θνξάηε εηδηθά γπαιηά αζθαιείαο.  
Σα γπαιηά αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν EN 166 ή άιιν 
αληίζηνηρν.   
Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο 

Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ: Γελ απαηηνχληαη πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαηά ηελ επαθή κε 
απηφ ην πιηθφ. χκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πγηεηλήο, νη νπνίνη ηζρχνπλ γηα θάζε 
πιηθφ, ε επαθή κε ην δέξκα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην.   
Αιιε πξνζηαζία: Γε ρξεηάδεηαη θακηά άιιε πξνθχιαμε εθηφο απφ νιφζσκε θαζαξή 
ελδπκαζία.   

Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ: Η αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε φηαλ 
ππάξρεη πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ έθζεζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ή νδεγίεο.  Αλ 
δελ ππάξρνπλ ζε ηζρχ απαηηήζεηο ή νδεγίεο γηα ην φξην έθζεζεο, θνξάηε αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη  αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο φπσο εξεζηζκφο ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ ή δπζθνξία  ή φηαλ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηνπηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
θηλδχλσλ.  ε αηκφζθαηξα κε νκίριε ρξεζηκνπνηείζηε κία εγθεθξηκκέλε κάζθα θαζαξηζκνχ 
αέξα απφ νκίριε (ζηαγνλίδηα ζε αηψξεζε).   
Υξεζηκνπνηείηε ηνλ αθφινπζν αλαπλεπζηήξα θαζαξηζκνχ αέξα κε έγθξηζε CE:  Κπιηλδξηθή 
ζήθε νξγαληθψλ αηκψλ κε πξνθίιηξν ζσκαηηδίσλ, ηχπνπ ΑΡ2   

 
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο 
Βι. ΔΝΟΣΗΣΑ 7: «Υεηξηζκφο θαη απνζήθεπζε» θαη ΔΝΟΣΗΣΑ 13: «Δμάιεηςε νπζίαο/ 
παξαζθεπάζκαηνο» ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή αθξαίαο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο θαηά ηε 
ρξήζε θαη ηελ απφξξηςε ησλ απνβιήησλ. 

ΣΜΗΜΑ 9: ΥΤΙΚΕ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
Όςε 

Φπζηθή θαηάζηαζε Τγξφ   

Υξώκα άρξσκνο   

Οζκή: Ανζκν   

Σηκή θαησθιίνπ νζκήο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.   

pH Με εθαξκφζηκν 

εκείν ηήμεο/πεξηνρή ηήμεο < -20 °C Μέζνδνο EC A1  

εκείν πήμεο < -20 °C Μέζνδνο EC A1  

εκείν βξαζκνύ (760 mmHg) 184 °C ζε 752,46 mmHg  Μέζνδνο EC A2  

εκείν αλάθιεμεο θιεηζηό θύπειιν 104 °C  ζε 1 000,1 hPa Μέζνδνο EC A9 
(PMCC) 

Σαρύηεηα εμάηκηζεο (νμηθόο 
βνπηπιεζηέξαο = 1) 

0,01  Εθηηκώκελν.   

Aλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην) κε εθαξκφζηκν ζηα πγξά   

Καηώηεξν όξην έθξεμεο 2,6 %(V)  Εθηηκώκελν.   
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Αλώηεξν όξην έθξεμεο 12,5 %(V)  Εθηηκώκελν.   

Πίεζε αηκνύ 20 Pa  ζε 25 °C Μέζνδνο EC A4  

ρεηηθή ππθλόηεηα αηκώλ (αέξαο 
= 1) 

2,62  Βηβιηνγξαθία  

ρεηηθή ππθλόηεηα ( λεξό = 1) 1,03  ζε 20 °C  / 20 °C  Μέζνδνο EC A3  

Τδαηνδηαιπηόηεηα 100 %  ζε 20 °C Μέζνδνο EC A6  

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλόιε/λεξό 

log Pow: -1,07 Μεηξήζεθε  

Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο > 400 °C   ζε 100,01 kPa  Μέζνδνο EC A15   

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.   

Γπλακηθό ημώδεο 43,4 mPa.s ζε 25 °C Βηβιηνγξαθία  

Κηλεκαηηθό ημώδεο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Με εθξεθηηθφ  

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο Όρη  

 
9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Ππθλόηεηα πγξνύ 1,03 g/cm3 ζε 20 °C Βηβιηνγξαθία  

Μνξηαθό βάξνο Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

Πηεηηθόηεηα ζε πνζνζηά Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

ζεκείν ξνήο < -57 °C Βηβιηνγξαθία  

 
ΠΡΟΟΥΗ: Σα θπζηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ είλαη ηππηθέο ηηκέο θαη δελ πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη σο πξνζδηνξηζκφο. 
 

ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  
 
10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: ηαζεξφ ππφ ηηο ζπληζηψκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο.  Γείηε ηελ 
Δλφηεηα 7, Απνζήθεπζε.  Τγξνζθνπηθφ   
 
10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: Γε ζα ζπκβεί   
  
10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία  
 
10.5 Με ζπκβαηά πιηθά: Απνθχγεηε ηελ επαθή κε:  Ιζρπξά νμέα.  Ιζρπξέο βάζεηο.  Ιζρπξέο 
νμεηδσηηθέο νπζίεο.   
 
10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο: Δπηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο εμαξηψληαη απφ ηε 
ζεξκνθξαζία, ηελ παξνρή αέξα θαη ηελ παξνπζία άιισλ πιηθψλ.  Σα πξντφληα δηάζπαζεο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ:  Αιδευδεο.  Αιθνφιεο.  Αηζέξεο.  Οξγαληθά νμέα.   
 

ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 
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Οη ηνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε απηό ην ηκήκα όηαλ είλαη δηαζέζηκα ηέηνηα δεδνκέλα. 
 
11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 
Ομεία ηνμηθόηεηα 

Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο 
Η ηνμηθφηεηα ζεσξείηαη πνιχ ρακειή ζε εθάπαμ δηα ηνπ ζηφκαηνο δφζε.  Γελ πξνβιέπνληαη 
θίλδπλνη απφ ηελ θαηάπνζε κηθξψλ πνζνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο 
ρεηξηζκνχ.   
 
LD50, Αξνπξαίνο, > 20 000 mg/kg   
 
Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο 
Μία κφλν παξαηεηακέλε έθζεζε είλαη απίζαλν λα νδεγήζεη ζηελ απνξξφθεζε επηβιαβψλ 
πνζνηήησλ ηεο νπζίαο απφ ην δέξκα._   
 
LD50, Κνπλέιη, > 2 000 mg/kg ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθέληξσζε δελ ζεκεηψζεθαλ ζάλαηνη.  
 
Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο 
ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ νη αηκνί είλαη ειάρηζηνη ιφγσ ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ.  Η νκίριε 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηεο αλσηέξαο αλαπλεπζηηθήο νδνχ.   
 
LC50, Κνπλέιη, 2 h, ζθφλε/εθλέθσκα, 317,042 mg/l ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθέληξσζε δελ 
ζεκεηψζεθαλ ζάλαηνη.  

 
 
Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 
Η παξαηεηακέλε επαθή είλαη νπζηαζηηθά κε εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα. 
Οη επαλεηιεκκέλεο εθζέζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απνιέπηζε θαη ιέπηπλζε ηνπ δέξκαηνο. 
 
νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ 
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ειαθξά παξνδηθφ (πξνζσξηλφ) εξεζηζκφ ζηα κάηηα. 
Η βιάβε ηνπ θεξαηνεηδνχο είλαη απίζαλε. 
Η νκίριε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηνπ καηηνχ. 
 
Δπαηζζεηνπνίεζε 
Γελ πξνθάιεζε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζην δέξκα φηαλ έγηλαλ πεηξάκαηα ζε αλζξψπνπο. 
 
Γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ:  
Γελ έρνπλ βξεζεί ζρεηηθά δεδνκέλα. 
 
Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθόηεηα ζε Όξγαλα ηόρνπο (Μνλαδηθή έθζεζε) 
Η αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ππνδεηθλχεη φηη ην πιηθφ απηφ δελ είλαη ηνμηθή νπζία STOT-
SE. 
 
Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθόηεηα ζε Όξγαλα ηόρνπο (Δπαλεηιεκκέλε Έθζεζε) 
ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, επαλαιακβαλφκελε ππεξβνιηθή έθζεζε ζε πξνππιελνγιπθφιε κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη επηπηψζεηο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. 
 
Καξθηλνγέλεζε 
Γελ πξνθάιεζε θαξθίλν ζε πεηξακαηφδσα.   
 
Σεξαηνγέλεζε 
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Γελ πξνθάιεζε γελεηηθέο αλσκαιίεο ή άιιεο εκβξπαθέο ζπλέπεηεο ζε δψα ηνπ εξγαζηεξίνπ.   
 
Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 
Μειέηεο ζε δψα έρνπλ δείμεη φηη δελ παξεκβαίλεη ζηελ αλαπαξαγσγή.  ε κειέηεο ζε δψα, δελ 
παξνπζηάζηεθε αιιειεπίδξαζε κε ηε γνληκφηεηα.   
 
Μεηαιιαμηνγέλεζε 
Οη in vitro κειέηεο γελεηηθήο ηνμηθφηεηαο ήηαλ αξλεηηθέο.  Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ 
κεηαιιαμνγέλεζεο ζηα δψα ήηαλ αξλεηηθά.   
 
Κίλδπλνο από Αλαξξόθεζε 
Με βάζε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο, δελ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θίλδπλν αλαξξφθεζεο.   
 

ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
Οη νηθνινγηθέο-ηνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε απηό ην ηκήκα όηαλ είλαη δηαζέζηκα ηέηνηα 
δεδνκέλα. 
 
12.1 Σνμηθόηεηα 

Ομεία ηνμηθόηεηα ζηα ςάξηα 
Τιηθφ πνπ δελ θαηαηάζζεηαη ζηα επηθίλδπλα γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο (ζηνπο πην 
επαίζζεηνπο νξγαληζκνχο ηα επίπεδα LC50/EC50/IC50 είλαη κεγαιχηεξα απφ 100mg/l). 
 
LC50, Oncorhynchus mykiss (Ιξηδίδνπζα πέζηξνθα), ζηαηηθφ ηεζη, 96 h, 40 613 mg/l, OECD 
Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 203 
 
Ομεία ηνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα αζπόλδπια 
LC50, Ceriodaphnia dubia (λεξφςπιινο-δάθληα), ζηαηηθφ ηεζη, 48 h, 18 340 mg/l, OECD TG 
202 
 
Ομεία ηνμηθόηεηα ζε θύθε/ πδξόβηα θπηά 
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πξάζηλα θχθηα), 96 h, Αλαζηνιή ξπζκνχ αλάπηπμεο, 
19 000 mg/l, OECD TG 201 
 
Σνμηθόηεηα ζηα βαθηεξίδηα 
NOEC, Pseudomonas putida (Φεπδνκνλάδα putida), 18 h, > 20 000 mg/l, Η κέζνδνο δελ 
νλνκάδεηαη. 

 
Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ 
Μαθξνρξόληα ηνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα αζπόλδπια 
NOEC, Ceriodaphnia dubia (λεξφςπιινο-δάθληα), εκηζηαηηθφ ηεζη, 7 d, αξηζκφο απνγφλσλ, 
13 020 mg/l 

 
12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 

Βηναπνδνκεζηκόηεηα: Η νπζία είλαη εχθνια βηναπνηθνδνκήζηκε. Eπηηπρψο πεξλάεη ηε 
δνθηκαζία OECD γηα εχθνιε βηναπνηθνδφκεζε.  Η βηναπνηθνδφκεζε κπνξεί λα ιάβεη αξγά 
ρψξα ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο (ζε απνπζία νμπγφλνπ).   
Γηάζηεκα 10 εκεξψλ: επηηπρία   
Βηναπνηθνδόκεζε:  81 %  
Υξόλνο έθζεζεο: 28 d  
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Μέζνδνο: Καηεπζπληήξηα νδεγία δνθηκψλ ΟΟΑ 301F ή αληίζηνηρε   
Γηάζηεκα 10 εκεξψλ: δελ ηζρχεη   
Βηναπνηθνδόκεζε:  96 %  
Υξόλνο έθζεζεο: 64 d  
Μέζνδνο: Καηεπζπληήξηα νδεγία δνθηκψλ ΟΟΑ 306 ή αληίζηνηρε   

 
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

Βηνζπζζώξεπζε: Η πηζαλφηεηα βηνζπγθέληξσζεο είλαη πεξηνξηζκέλε (ζπληειεζηήο 
βηνζπγθέληξσζεο BCF < 100 ή ινγάξηζκνο Pow < 3).   
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιε/λεξό(log Pow): -1,07 Μεηξήζεθε  
Вηνζπγθέληξσζεο (BCF): 0,09      Δθηηκψκελν. 

 
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζηαζεξά ηνπ Henry είλαη πνιχ κηθξή, δελ αλακέλεηαη φηη ε εμάηκηζε απφ 
θπζηθέο ζπγθεληξψζεηο λεξνχ ή πγξφ έδαθνο ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή θαηαζηξνθηθή 
δηαδηθαζία. 
Η πηζαλφηεηα γηα θηλεηηθφηεηα ζην έδαθνο είλαη ηδηαίηεξα πςειή (Koc κεηαμχ 0 θαη 50). 
πληειεζηήο θαηαλνκήο (Koc): < 1 Δθηηκψκελν. 

 
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

Η νπζία απηή δελ ζεσξείηαη εκκέλνπζα, βηνζπζζσξεχζηκε θαη ηνμηθή (PBT).  Η νπζία απηή 
δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα εκκέλνπζα θαη ηδηαίηεξα βηνζπζζσξεχζηκε (vPvB).   

 
12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Η νπζία απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν νπζηψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Μφληξεαι, νη 
νπνίεο θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο. 

 
 

ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
Οη ελέξγεηεο απφξξηςεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο εζληθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο 
θαη θαλνληζκνχο.  Μελ απνξξίπηεηε ζε ππνλφκνπο, ζην έδαθνο ή ζε νπνηνδήπνηε πδάηηλν ζηξψκα.   
 

Η νξηζηηθή θαηάηαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ ζηελ θαηάιιειε νκάδα Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ 
Απνβιήησλ (EWC) θαη, ζπλεπψο, ν νξζφο θσδηθφο EWC γηα ην πιηθφ ζα εμαξηεζνχλ απφ ηε ρξήζε 
ηνπ πιηθνχ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δηάζεζεο απνβιήησλ.     
 

ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 

 

Σαμηλόκεζε γηα ΟΓΙΚΗ θαη ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ κεηαθνξά (ADR/RID): 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ Με εθαξκφζηκν 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

Με εθαξκφζηκν 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο Με εθαξκφζηκν 
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14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Γελ ζεσξείηαη σο επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ κεβάζε ηα 
δηαζέζηκα ζηνηρεία.  

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Υαξαθηεξηζκόο γηα ηε ΘΑΛΑΙΑ κεηαθνξά (IMO-IMDG): 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ Με εθαξκφζηκν 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

Not regulated for transport 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

Με εθαξκφζηκν 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο Με εθαξκφζηκν 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Γελ ζεσξείηαη σο ζαιάζζηνο ξχπνο κε βάζε ηα δηαζέζηκα 
ζηνηρεία.  

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα 
κε ην παξάξηεκα I ή II ηεο 
ζύκβαζεο MARPOL 73/78 
θαη ηνπ θώδηθα IBC ή IGC 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 
Υαξαθηεξηζκόο γηα ηελ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ κεηαθνξά (IATA/ICAO): 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ Με εθαξκφζηκν 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

Not regulated for transport 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

Με εθαξκφζηκν 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο Με εθαξκφζηκν 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Με εθαξκφζηκν 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
 
 
Η πιεξνθφξεζε απηή δελ έρεη ζθνπφ λα κεηαθέξεη φιεο ηηο εηδηθέο θαλνληζηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο 
απαηηήζεηο / πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην πξντφλ. Οη κεηαθνξηθέο ηαμηλνκήζεηο κπνξεί λα 
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ φγθν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο ηνπηθέο 
ή θξαηηθέο παξαιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο. Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 
κπνξνχλ λα δσζνχλ κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ πσιήζεσλ ή αληηπξνζψπνπ 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Δίλαη επζχλε ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο λα ηεξεζνχλ φινη νη ηζρχνληεο λφκνη, 
θαλνληζκνί θαη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ. 
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ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ 
νπζία ή ην κείγκα 
 
Καλνληζκόο (ΔΚ) αξ. 1907/2006 γηα ηελ θαηαρώξεζε, ηελ αμηνιόγεζε, ηελ αδεηνδόηεζε θαη 
ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ ("REACH") 
Σν πξντφλ απηφ έρεη θαηαρσξεζεί, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) ππ' αξηζ. 1907/2006 (θαλνληζκφο 
γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ 
ή REACH)., Οη πξναλαθεξφκελεο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ην θαζεζηψο ηαμηλφκεζεο ελφο 
ρεκηθνχ πξντφληνο ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ REACH παξέρνληαη «θαιή ηε πίζηεη» θαη ζεσξνχληαλ 
αθξηβείο θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο. Χζηφζν, δελ παξέρεηαη θακία ξεηή ή έκκεζε 
εγγχεζε . Δλαπφθεηηαη ζηελ επζχλε ηνπ αγνξαζηή/ ρξήζηε λα δηαζθαιίζεη φηη έρεη θαηαλνήζεη νξζά ην 
ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. 
 
Seveso III: Οδεγία 2012/18/EE ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο . 
Αλαθέξεηαη (-νληαη) ζηνλ θαλνληζκφ: Mε εθαξκφζηκν 
 
 
 
15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
Γηα ηελ νπζία απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κία Δθηίκεζε Υεκηθήο Αζθάιεηαο πιηθνχ. 
 

ΣΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
Έληππα πξντόληνο 
Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ θαη άιια πξντφληα.   
 
Αλαζεώξεζε 
Αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο: 101201352 / A305 / Ηκεξνκελία έθδνζεο.: 24.05.2017 / Έθδνζε: 6.1 
Οη πην πξφζθαηεο αλαζεσξήζεηο είλαη επηζεκαζκέλεο κε έληνλα γξάκκαηα θαη δηπιή ππνγξάκκηζε 
ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην νιφθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ . 
 
Τπόκλεκα 

TWA 8-hr TWA 

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL) 

 
Πεγέο ελεκέξσζεο θαη πεγέο αλαθνξάο 
Σν παξφλ ΓΓΑ θαηαξηίδεηαη απφ Ρπζκηζηηθέο Τπεξεζίεο Πξντφλησλ θαη Οκάδεο Κνηλνπνίεζεο 
Κηλδχλσλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθέο πεγέο αλαθνξάο εληφο ηεο 
εηαηξείαο καο. 
 
 
DOW EUROPE GMBH ζπληζηά ζε φινπο ηνπο πειάηεο ή ηνπο παξαιήπηεο απηνχ ηνπ (M)SDS λα ην 
κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα ζπκβνπιεπηνχλ θάπνηνλ εηδηθφ, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα λα 
ελεκεξσζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην (M)SDS, φπσο θαη 
ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ην πξντφλ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ παξφληνο παξέρνληαη 
θαινπίζησο θαη ζεσξνχληαη αθξηβείο βάζεη ηεο πξναλαθεξφκελεο ηζρχνπζαο εκεξνκελίαο. Χζηφζν, 
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δελ παξέρεηαη θακία άκεζε ή έκκεζε εγγχεζε .  Οη θαλνληζηηθέο πξνδηαγξαθέο ππφθεηληαη ζε αιιαγέο 
θαη δχλαηαη λα πνηθίινπλ αλά ηνπνζεζία. Δίλαη επζχλε ηνπ αγνξαζηή/ρξήζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο νκνζπνλδηαθνχο, θξαηηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή 
ηνπηθνχο λφκνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ αθνξνχλ  ην πξντφλ θαηά ηελ 
απνζηνιή ηνπ. Δθφζνλ νη ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο δελ εκπίπηνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, είλαη θαζήθνλ ηνπ αγνξαζηή/ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο αζθαινχο 
ρξήζεο ηνπ πξντφληνο.  Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο,φπσο ην (M)SDS πνπ 
παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο, δε θέξνπκε θαη δε δπλάκεζα λα θέξνπκε επζχλε γηα ην (M)SDS πνπ 
απνθηήζαηε απφ άιιε πεγή. Αλ έρεηε απνθηήζεη (M)SDS απφ άιιε πεγή ή  δελ είζηε ζίγνπξνη φηη ην 
(M)SDS είλαη επίθαηξν, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα κηα πην πξφζθαηε έθδνζε.     
 
 


