
ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εμπορική ονομασία
Αριθμός καταχώρισης (REACH)

Άλλα μέσα ταυτοποίησης
Εναλλακτικοί κωδικοί

Catchmaster TM 

Το προϊόν εξαιρείται από την υποχρέωση καταχώ- 
ρησης 

48R, 
48RB, 
72MBPB-Chocolate, 
72MBPB-Cherry, 
72MB-Peanut Butter, 
72MB4.5-Peanut Butter, 
72MAX, 
72TC, 
72TB, 
72TBPB, 
150MBGL, 
\60RBGL, 
24GRB, 
48RNHP, 
48ROO, 
48WRG, 
96M, 
100FF, 
100I, 
100MINI, 
150RI, 
288I, 
812B, 
BDS12-6, 
BDS2.0, 
BDS-SLDR96, 
BG-1-84, 
BG-5-84, 
900PRO, 
907, 
908P, 
909, 
912, 
916P, 
922, 
922P, 
924, 
925, 
927, 
928, 
930, 
948 
960PLL 
961PLL 
962 
9144B4 
9144M4
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Agroza Γεωτεχνική Ε.Π.Ε.
Αιτωλίας 2, Ηλιούπολη
16341 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: 210 9920182
Φαξ: 210 9960505
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@agroza.gr
Ιστοχώρος: http://www.agroza.gr/

δεν απαιτείται

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληρηοφορίες. 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες
χρήσεις
Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις παγίδα για έντομα και τρωκτικά

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Υπεύθυνο πρόσωπο για το δελτίο δεδομένων
ασφαλείας

Βιτσαξάκης Γεώργιος

ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) info@agroza.gr

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Υπηρεσία πληροφόρησης επείγουσας ανάγκης 210 9920182

Ο αριθμός αυτός είναι διαθέσιμος μόνο κατά τις
ώρες πέραν των εργάσιμων ωρών: Δευτ.-Παρ. 09:00
- έως 17:00

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

Δηλώσεις προφυλάξεων

Δηλώσεις προφυλάξεων - γενικά
P102 Μακριά από παιδιά.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
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μη προσδιοριζόμενo (αντικείμενο) 

Τα συστατικά στο προϊόν πολυμερίζονται και σχηματίζουν μεγαλύτερες μοριακές αλυσίδες. Ο πολυμερι-
σμός τυπικά καταλήγει σε σημαντική ογκομετρική συρρίκνωση αυτών των χημικών ουσιών, σε ποσοστό
<0.1% w / w. Επομένως κανένα από τα παραπάνω επικίνδυνα συστατικά δεν αναμένεται να υπερβαίνει το
όριο του 0,1% w/w. . 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Προσμείξεις και πρόσθετα, ταξινόμηση συμφ.με κανονισμό Ε.Ε.

Ονομασία ουσίας Αναγνωριστι-
κός κωδικός
προϊόντος

Βάρ.% Ταξινόμηση σύμφωνα με
1272/2008/ΕΚ

pentane CAS αρ.
109-66-0

ΕΚ αρ.
203-692-4

5 - < 10

2-methylpropene CAS αρ.
115-11-7

ΕΚ αρ.
204-066-3

5 - < 10 Flam. Gas 1 / H220
Press. Gas L / H280

Benzene, 1-ethynyl-2 methyl CAS αρ.
766-47-2

5 - < 10 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319

4,7-methano-1H-indene, octahydro- CAS αρ.
6004-38-2

1 - < 5 Acute Tox. 4 / H302
Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319

1,3,5-Hexatriene, 3-methyl-, (Z)- CAS αρ.
24587-27-7

1 - < 5 Flam. Liq. 3 / H226

toluene CAS αρ.
108-88-3

ΕΚ αρ.
203-625-9

< 1 Flam. Liq. 2 / H225
Skin Irrit. 2 / H315
Repr. 2 / H361d

STOT SE 3 / H336
STOT RE 2 / H373
Asp. Tox. 1 / H304

στυρόλιο CAS αρ.
100-42-5

ΕΚ αρ.
202-851-5

< 1 Flam. Liq. 3 / H226
Acute Tox. 4 / H332
Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319
Repr. 2 / H361d

STOT RE 1 / H372

Παρατηρήσεις
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Μην αφήνετε άτομο που εξετέθη χωρίς επιτήρηση. Απομακρύνετε το άτομο που εξετέθη από την περιοχή
κινδύνου. Κρατήστε το άτομο που εξετέθη ζεστό, ακίνητο και καλυμμένο. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα εν-
δύματα που έχουν μολυνθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμείνουν. Σε πε-
ρίπτωση λιποθυμίας τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάνηψης. Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα. 

Εάν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή έχει σταματήσει αναζητήστε ιατρική βοήθεια και ξεκινήστε ενέργειες
Πρώτων Βοηθειών. Φροντίστε για καθαρό αέρα. 

Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα.  - Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νε-
ρό/στο ντους. 

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ξεπλύνετε
με άφθονο τρεχούμενο νερό για 10 τουλάχιστον λεπτά κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. 

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

Συμπτώματα και επιδράσεις δεν είναι εώς σήμερα γνωστά. 

καμία

νερό, αφρός, αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες, σκόνη ABC

πίδακας νερού

Οι αποθέσεις εύφλεκτης σκόνης έχουν σημαντικό εκρηκτικό δυναμικό. 

οξείδια του αζώτου (NOx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς. Συντονίστε μέτρα πυρόσβεσης
στα σημεία της πυρκαγιάς. Αποφύγετε την εισροή του νερού πυρόσβεσης σε φρεάτια ή σε υδάτινες
οδούς. Συλλέξτε το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό ξεχωριστά. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά
λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση. 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές σημειώσεις

Μετά από εισπνοή

Μετά από επαφή με το δέρμα

Μετά από επαφή με τα μάτια

Μετά από κατάποση

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
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Μεταφέρετε τα άτομα με ασφάλεια. 

Σε περίπτωση έκθεσης σε σκόνη/αέρια/ατμούς/εκνεφώματα, φοράτε αναπνευστικές συσκευές. 

Αποφύγετε την απόρριψη στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα. Συλλέξτε το μολυ-
μένο νερό πλύσης και απορρίψτε το. 

Κάλυψη αποχετεύσεων.  - Αναλάβετε μηχανικά. 

Αναλάβετε μηχανικά. 

Τοποθετείστε σε κατάλληλα δοχεία αποβλήτων. Αερίστε την προσβεβλημένη ζώνη. 

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλ.τμήμα 5. Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:βλ.τμήμα 8. Μη συμβατά
υλικά: βλ.τμήμα 10. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση: βλ.τμήμα 13. 

Τοπικός και γενικός εξαερισμός. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Να
χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξο-
πλισμού δέκτη. 

Οι αποθέσεις σκόνης μπορούν να συγκεντρωθούν σε όλες τις επιφάνειες απόθεσης σε κάποιο χώρο λει-
τουργίας. Το προϊόν στη μορφή που παραδίδεται δεν έχει τη δυνατότητα έκρηξης σκόνης. Ο εμπλουτι-
σμός λεπτής σκόνης ωστόσο, οδηγεί στον κίνδυνο έκρηξης σκόνης.

Πλύσιμο χεριών μετά τη χρήση. Απαγόρευση τροφίμων, ποτών και καπνίσματος σε χώρους εργασίας.
Αφαίρεση μολυσμένου ρουχισμού και προστατευτικού εξοπλισμού πριν από την είσοδο σε χώρους φαγη-
τού.Μην κρατάτε ποτέ φαγητά και ποτά σε με χημικά. Μην τοποθετείτε ποτέ χημικά σε σκεύη που κανονι-
κά χρησιμοποιούνται για φαγητό ή ποτό. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Συστάσεις για τον τρόπο περιορισμού μιας υπερχείλισης

Συστάσεις για τον τρόπο καθαρισμό μιας υπερχείλισης

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπερχειλίσεις και τις απελευθερώσεις

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Συστάσεις
• Μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιάς και την αποφυγή της δημιουργίας αερολυμάτων και
σκόνης

• Προσοχή

Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)
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Μέτρα για την απομάκρυνση των αποθέσεων σκόνης. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για συνδυασμένη αποθήκευση. 

Τοπικός και γενικός εξαερισμός. 

Βλ.τμήμα 16 για γενική εκτίμηση. 

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Διαχείριση σχετιζόμενων κινδύνων
• Εκρήξιμες ατμόσφαιρες

Μη συμβατές ουσίες ή μείγματα

Περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω συστάσεις
• Απαιτήσεις αερισμού

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου
Εθνικές οριακές τιμές
Τιμές των ορίων επαγγελματικής έκθεσης (οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας)
Τα σχετικά DNEL/DMEL/PNEC και άλλα επίπεδα ορίων
• τα σχετικά DNEL για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ου-
σίας

CAS
αρ.

Πα-
ράμε-
τρος

Επίπεδο
ορίων

Προστασία,
στόχος, οδός

έκθεσης

Για χρήση Χρόνος έκθεσης

pentane 109-66-0 DNEL 432 mg/kg άνθρωπος, δερμα-
τικός

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

χρόνιες - συστημικές
επιδράσεις

pentane 109-66-0 DNEL 3.000 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

χρόνιες - συστημικές
επιδράσεις

2-methylpropene 115-11-7 DNEL 768,7 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

χρόνιες - τοπικές επι-
δράσεις

toluene 108-88-3 DNEL 384 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

οξείες - τοπικές επι-
δράσεις

toluene 108-88-3 DNEL 384 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

οξείες - συστημικές
επιδράσεις

toluene 108-88-3 DNEL 192 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

χρόνιες - τοπικές επι-
δράσεις

toluene 108-88-3 DNEL 384 mg/kg άνθρωπος, δερμα-
τικός

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

χρόνιες - συστημικές
επιδράσεις

toluene 108-88-3 DNEL 192 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

χρόνιες - συστημικές
επιδράσεις

στυρόλιο 100-42-5 DNEL 306 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

οξείες - τοπικές επι-
δράσεις

στυρόλιο 100-42-5 DNEL 289 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

οξείες - συστημικές
επιδράσεις

στυρόλιο 100-42-5 DNEL 406 mg/kg άνθρωπος, δερμα-
τικός

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

χρόνιες - συστημικές
επιδράσεις

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
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Ονομασία ου-
σίας

CAS
αρ.

Πα-
ράμε-
τρος

Επίπεδο
ορίων

Προστασία,
στόχος, οδός

έκθεσης

Για χρήση Χρόνος έκθεσης

στυρόλιο 100-42-5 DNEL 85 mg/m³ άνθρωπος, δια της
εισπνοής

εργαζόμενος
(βιομηχανία)

χρόνιες - συστημικές
επιδράσεις

• τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ου-
σίας

CAS
αρ.

Πα-
ράμε-
τρος

Επίπεδο
ορίων

Οργανισμός Περιβαλλο-
ντικό

σύστημα

Χρόνος έκθεσης

pentane 109-66-0 PNEC 230 µg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

γλυκό νερό βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

pentane 109-66-0 PNEC 230 µg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

θαλασσινό νερό βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

pentane 109-66-0 PNEC 3.600 µg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

εγκαταστάσεις
επεξεργασίας

λυμάτων (STP)

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

pentane 109-66-0 PNEC 1,2 mg/kg υδάτινοι οργανι-
σμοί

ιζηματογενείς
αποθέσεις γλυ-

κού νερού

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

pentane 109-66-0 PNEC 1,2 mg/kg υδάτινοι οργανι-
σμοί

ιζηματογενείς
αποθέσεις θα-
λάσσιου νερού

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

pentane 109-66-0 PNEC 0,55 mg/kg χερσαίοι οργανι-
σμοί

χώμα βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

pentane 109-66-0 PNEC 880 µg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

νερό συνεχείς

toluene 108-88-3 PNEC 0,68 mg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

γλυκό νερό βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

toluene 108-88-3 PNEC 0,68 mg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

θαλασσινό νερό βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

toluene 108-88-3 PNEC 13,61 mg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

εγκαταστάσεις
επεξεργασίας

λυμάτων (STP)

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

toluene 108-88-3 PNEC 16,39 mg/kg υδάτινοι οργανι-
σμοί

ιζηματογενείς
αποθέσεις γλυ-

κού νερού

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

toluene 108-88-3 PNEC 16,39 mg/kg υδάτινοι οργανι-
σμοί

ιζηματογενείς
αποθέσεις θα-
λάσσιου νερού

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

toluene 108-88-3 PNEC 2,89 mg/kg χερσαίοι οργανι-
σμοί

χώμα βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

toluene 108-88-3 PNEC 0,68 mg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

νερό συνεχείς

στυρόλιο 100-42-5 PNEC 0,028 mg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

γλυκό νερό βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

στυρόλιο 100-42-5 PNEC 0,014 mg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

θαλασσινό νερό βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
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Γενικός αερισμός. 

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 

Λάβετε περιόδους ανάρρωσης για την αναγέννηση του δέρματος. Συνίσταται προληπτική δερματική προ-
στασία (κρέμες προστασίας/αλοιφές). Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

Συσκευή φίλτρου σωματιδίων (ΕΝ 143). 

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Αποφύγετε
την απόρριψη στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα. 

Ονομασία ου-
σίας

CAS
αρ.

Πα-
ράμε-
τρος

Επίπεδο
ορίων

Οργανισμός Περιβαλλο-
ντικό

σύστημα

Χρόνος έκθεσης

στυρόλιο 100-42-5 PNEC 5 mg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

εγκαταστάσεις
επεξεργασίας

λυμάτων (STP)

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

στυρόλιο 100-42-5 PNEC 0,614 mg/kg υδάτινοι οργανι-
σμοί

ιζηματογενείς
αποθέσεις γλυ-

κού νερού

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

στυρόλιο 100-42-5 PNEC 0,307 mg/kg υδάτινοι οργανι-
σμοί

ιζηματογενείς
αποθέσεις θα-
λάσσιου νερού

βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

στυρόλιο 100-42-5 PNEC 0,2 mg/kg χερσαίοι οργανι-
σμοί

χώμα βραχυχρόνιες
(εφάπαξ)

στυρόλιο 100-42-5 PNEC 0,04 mg/l υδάτινοι οργανι-
σμοί

νερό συνεχείς

8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Μέτρα ατομικής προστασίας (προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας)
Προστασία των ματιών/του προσώπου

Προστασία του δέρματος

• προστασία των χεριών

• τυχόν πρόσθετα μέτρα προστασίας

Προστασία των αναπνευστικών οδών

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)
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ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Όψη
Φυσική κατάσταση στερεό
Χρώμα διαφορετικό
Οσμή Χωρίς άρωμα ή με προσθήκη υψηλής ποιότητας συ-

νθετικού αρώματος χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες
Άλλες φυσικοί και χημικοί παράμετροι ασφαλείας
pH (τιμή)
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως 77,44 °C
Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης μη καθορισμένη
Σημείο ανάφλεξης 216 °C
Ταχύτητα εξάτμισης μη καθορισμένη
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)
Όρια έκρηξης κονιοποιημένων νεφών μη καθορισμένη
Πίεση ατμών μη καθορισμένη
Πυκνότητα μη καθορισμένη
Σχετική πυκνότητα Δεν διατίθενται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη

ιδιότητα.
Διαλυτότητα (-τες) μη καθορισμένη
Συντελεστής κατανομής

n-οκτανόλη/νερό Η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης μη καθορισμένη
Ιξώδες

• δυναμικό ιξώδες 9.629 cP στους 105 °C
Εκρηκτικές ιδιότητες καμία
Οξειδωτικές ιδιότητες καμία

9.2 Άλλες πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε διαλύτες 44,97 %
Στερεές ύλες 3,62 %

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)
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Σχετικά με την ασυμβατότητα: βλ.παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγή" και "Μη συμβατά υλικά". 

Βλ.παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγή". 

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις. 

Δεν υπάρχουν γνωστές ειδικές συνθήκες χρήσης προς αποφυγήν. 

Το προϊόν στη μορφή που παραδίδεται δεν έχει τη δυνατότητα έκρηξης σκόνης. Ο εμπλουτισμός λεπτής
σκόνης ωστόσο, οδηγεί στον κίνδυνο έκρηξης σκόνης.

ισχυρές κρούσεις

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληρηοφορίες. 

Δεν αναφέρονται προϊόντα αποσύνθεσης που θέτουν γνωστούς και αναμενόμενους κινδύνους ως απο-
τέλεσμα της χρήσης, της αποθήκευσης, της υπερχείλισης και της θέρμανσης. Επικίνδυνα προϊόντα
καύσης: βλ.τμήμα 5. 

Το μείγμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό υπ' αρ.
1272/2008/ΕΚ. 

Δεν ταξινομείται ως άκρως τοξική. 

Δεν ταξινομείται ως διαβρωτικό/ερεθιστικό για το δέρμα. 

Να μην ταξινομείται ως προκαλούσα σοβαρή οφθαλμική βλάβη ή ερεθισμό των οφθαλμών. 

Δεν ταξινομούνται σαν ευαισθητοποιητικά του αναπνευστικού ή του δέρματος. 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

10.2 Χημική σταθερότητα

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς ή έκρηξης

Φυσικές τάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο και πρέπει να αποφευχθούν

10.5 Μη συμβατά υλικά

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Ταξινόμηση σύμφωνα με GHS (1272/2008/EK CLP)

Οξεία τοξικότητα

Διάβρωση του δέρματος/ερεθισμός

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών

Ευαισθητοποιήση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)
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Δεν ταξινομείται ως μεταλλαξιογόνο των γενετικών κυττάρων, καρκινογόνο ή τοξικό στην αναπαραγωγή. 

Δεν ταξινομείται ως μείγμα ειδικής τοξικότητας στα όργανα-στόχους. 

Δεν ταξινομείται ως ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο αναρρόφησης. 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο πε-
ριβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

Είναι επικίνδυνο απόβλητο. Mόνο συσκευασίες που έχουν εγκριθεί γι ’αυτά τα εµπορεύµατα από την
αρµόδια αρχή (π.χ. συμφ. με ADR) µπορούν να χρησιµοποιούνται. Οι απολύτως κενές συσκευασίες μπο-
ρούν να ανακυκλωθούν. Διαχειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες κατά τον ίδιο τρόπο όπως και την
ίδια την ουσία. 

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα
απορρίμματα διαχωρίζονται σε κατηγορίες ώστε να είναι δυνατός ο χωριστός χειρισμός τους από τις το-
πικές ή εθνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. 

Σύνοψη της αξιολόγησης των KMT ιδιοτήτων

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT)

Τοξικότητα αναρρόφησης

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

ΤΜΗΜΑ 13: Οδηγίες σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση στα συστήματα αποχέτευσης

Επεξεργασία αποβλήτων κιβωτίων/συσκευασιών

Παρατηρήσεις

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
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Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληρηοφορίες. 

Τo φορτίo δεν προορίζεται για χύδην μεταφορά. 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός UN (δεν υπόκειται σε κανονισμούς μεταφοράς)

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ μη συναφής

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
Κλάση -

14.4 Ομάδα συσκευασίας μη συναφής

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι καμία (περιβαλλοντικά μη επικίνδυνο σύμφ.με τιυς κανονι-
σμούς επικίνδυνων εμπορευμάτων)

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

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

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Αρκτικόλεξα και ακρωνύμια

Συντ. Περιγραφές χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών

Acute Tox. οξεία τοξικότητα

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ευρωπαϊκή Συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων)

Asp. Tox. κίνδυνος αναρρόφησης

CAS Chemical Abstracts Service (υπηρεσία που διατηρεί την πιο πλήρη λίστα με χημικές ουσίες)

CLP Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων

DMEL Derived Minimal Effect Level (παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις)

DNEL Derived No-Effect Level (παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις)

Eye Dam. προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό ή σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Eye Irrit. προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό

Flam. Gas εύφλεκτο αέριο

Flam. Liq. εύφλεκτο υγρό

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα
ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων"

KMT Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο ή τοξικό για την αναπαραγωγή)

MARPOL Διεθνής Σύμβαση για την αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία (συντομ. του "Marine Pollutant")

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
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Συντ. Περιγραφές χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Προβλεπόμενη Συγκέντρωση χωρίς Επιπτώσεις)

Press. Gas περιέχει αέριο υπό πίεση

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και πε-
ριορισμοί των χημικών προϊόντων)

Repr. τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Skin Corr. διαβρωτικό για το δέρμα

Skin Irrit. ερεθιστικό για το δέρμα

STOT RE ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους - επανειλημμένη έκθεση

STOT SE ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση

αΑαΒ άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία

ΑΒΤ Ανθεκτική Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική

ΕΚ αρ. To Eυρωπαϊκό Eυρετήριο (EINECS, ELINCS και η λίστα NLP-list) είναι η πηγή για το επταψήφιο νούμερο EC,
έναν κωδικό ταυτοποίησης ουσιών που διατίθενται στον εμπόριο εντός της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Παραπομπές στη βασική βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), αναθεωρ. από 2015/830/ΕΕ
- Κανονισμός(EC) αριθ. 1272/2008 (CLP, EΕ GHS)

Κατάλογος των συναφών φράσεων (αριθμός και πλήρες κείμενο ως ορίζεται στα κεφάλαια 2
και 3)

Κωδικός Κείμενο

H220 εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο

H225 υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

H226 υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H280 περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί

H302 επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

H304 μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

H315 προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H319 προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H332 επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

H336 μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

H361d ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

H372 προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

H373 μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
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Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στις παρούσες γνώσεις μας. Το εν λόγω ΔΔΑ έχει συνταχθεί και προ-
ορίζεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο προϊόν. 

Ερμηνευτική ρήτρα
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