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ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

KRAFT WOOD CARE 
 

ΣΜΖΜΑ 1: Σαπηνπνίεζε νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 
 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

Ολνκαζία πξντόληνο :  KRAFT WOOD CARE 

Κσδηθόο :   

Πεξηγξαθή πξντόληνο :  πληεξεηηθφ μχινπ. 

Σύπνο Πξντόληνο : 

Άιια κέζα αλαγλώξηζεο : 

Τγξφ. 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 
 
 

1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

Αλαγλσξηζκέλεο ρξήζεηο 

πληεξεηηθφ μχινπ κε ζχλζεηε δξάζε θαηά κπθήησλ θαη εληφκσλ. 
 

 

1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

 

              Δηαηξηθή κνξθή                        DRUCKFARBEN HELLAS SA  
              Γηεύζπλζε                                  ΘΔΖ ΚΑΛΗΣΖΡΗ  
              Σνπνζεζία θαη θξάηνο          19300 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ (ΑΣΣΗΚΖ)  
                                                                        ΔΛΛΑΓΑ  

                                                                        Σει. +30 210 55 19 500  

                                                                        Fax +30 210 55 19 501  

Γηεύζπλζε e-mail ηνπ αηόκνπ  

πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην 

 παξόλ θύιισλ δεδνκέλσλ  

αζθάιεηαο (SDS)                            : psafety@druckfarben.gr 

 
 

1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

Αξηζκόο ηειεθώλνπ 

επείγνπζαο αλάγθεο 

:  +30 210 77 93 777

Δζληθό ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν/Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ 
 

Απζηξία: Βέιγην: Centre anti-poison/ Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο: 1.7 Γαλία: Giftinformation: +45 35 Δζζνλία: Φηλιαλδία: Myrkytyskeskus 09- 

Vergiftungsinformationszentrale Antigiftcentrum 070 245245 

, 01/406 43 43 

Nouzové telefonní číslo: 
Toxikologické informační 

středisko, Na Bojišti 

1, 128 08 Praha 2: telefon ( 24 

hodin/den) 224919293, 
224915402, 224914575 

31 60 60 Mürgistusteabekeskus: 16662 471977 or 09 4711 

Γαιιία: BNCP +33383852192 

 
 
 
 

 
Οιιαλδία: NVIC: Tel: 030- 

Γεξκαλία: Giftnotrufzentrale 

Berlin: +49 030 - 192 40 
 

 
 
 
 
Ννξβεγία: Norwegian poison 

Οπγγαξία: Egészségügyi 
Toxikológiai Tájékoztató 

Szolgálat (ETTSZ) 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 

2. 

+36-80-201199 (ingyenes, éjjel- 

nappal) 

+36-1-4766464 

Πνισλία: Γελ ππάξρνπλ 

Ηξιαλδία: NPIC:Phone 

01-8092566; Fax: 01-8368476 
 

 
 
 
 
ινβαθία: Toxikologické 

Ηηαιία: Ospedale Niguarda Cà 

Granda, Milan  0266101029 
 

 
 
 
 
ινβελία: Center za 

Ληζνπαλία: Poison centre: 236 

20 52 
 

 
 
 
 
Πνξηνγαιία: CIAV 808 250 143 

2748888 information center: 22 59 13 00  δηαζέζηκα ζηνηρεία. informačné centrum 

Limbova 5 

833 05 Bratislava 

Tel. 02/5477 4166, 02/5477 
4605 

obveščanje 112 

νπεδία: 112 Διβεηία: Schweizerisches Σνπξθία: Γελ ππάξρνπλ Ζλσκέλν Βαζίιεην (HB): NPIS Ηζπαλία: INSTITUTO Διιάδα: Children's hospital "P. 

Toxikologisches δηαζέζηκα ζηνηρεία. 0870 600 6266 NACIONAL DE TOXICOLOGÍA  Kyriakou", Thivon & Levadias 1 
 

 
Λεηνλία: Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests – 112, 

Saindēšanās un zāļu 

informācijas centrs - +371 

67042473 
 

Informationszentrum: +41 - 1- 

145 

Κξναηία: - Broj telefona službe 

za izvanredna stanja: 112 

- Broj telefona za medicinske 

informacije: 00-385-(0) 

1-23-48-342 

 

 
Serbia: Broj telefona 

Nacionalnog centra za 

kontrola trovanja: ++381 

11-662 381 (24 sata) 

 

 
Βνπιγαξία: Национален 

Токсикологичен Център ( 

Токсикология Пирогов) - 02/ 

9154409 

91 562 04 20 

 
Ηζιαλδία: (+354) 543-2222 

, GR 11527, Goudi, Athens Tel. 

+30 210 7793 777 
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ΣΜΖΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 
 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Οξηζκόο πξντόληνο : Μίγκα  

Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

πζηαηηθά άγλσζηεο 

ηνμηθόηεηαο 

πζηαηηθά άγλσζηεο 

νηθνηνμηθόηεηαο 

:  Κάπνην πνζνζηφ ηνπ κίγκαηνο απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθφ(ά) άγλσζηεο ηνμηθφηεηαο: 
1% 

:  Κάπνην πνζνζηφ ηνπ κίγκαηνο απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθφ(ά) κε άγλσζηνπο 
θίλδπλνπο γηα ην πδαηηθφ πεξηβάιινλ: 1% 

Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ [DPD] 

Σν πξντφλ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 

Σαμηλόκεζε 

 
Κίλδπλνη γηα ηελ 

αλζξώπηλε πγεία 

Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

:  R66 
N; R50/53 

:  Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 
 

 
:  Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

Βι. Δλφηεηα 16 γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R θαη ησλ δειψζεσλ Ζ πνπ γίλνληαη παξαπάλσ. 

Γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη ηα ζπκπηψκαηα, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 11. 
 

 

2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ : 
 

 
 
 
 

Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε : 

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο   : 

 
 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο 

Κίλδπλνο 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο 
αλαπλεπζηηθέο νδνχο. 
Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. 

 

Γεληθά :  Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ απφ ηε ρξήζε. Μαθξηά απφ παηδηά. Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή 
ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντφληνο ή ηελ εηηθέηα. 

Πξόιεςε : 

Απόθξηζε : 

 
Απνζήθεπζε : 

Γηάζεζε : 

Να απνθεχγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή 
έλα γηαηξφ. ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηφ. 

Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. 

Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη πεξηέθηε ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ηνπηθνχο, 
πεξηθεξεηαθνχο, εζληθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο. 

Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά :  Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy 

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

επηζήκαλζεο 

:  Πεξηέρεη permethrin (ISO), πξνπηθνλαδφιε θαη 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. 
Μπνξείλα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 

Δηδηθέο απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο 

Πεξηέθηεο πνπ πξέπεη λα 

θέξνπλ πώκα αζθαιείαο 

γηα παηδηά 

Πξνεηδνπνίεζε θηλδύλνπ 

γηα ηελ αθή 

:  Ναη, ηζρχεη. 
 
 
 
:  Ναη, ηζρχεη.
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ΣΜΖΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 

 

 

 

2.3 Άιινη θίλδπλνη 

Άιινη θίλδπλνη πνπ δελ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηαμηλόκεζε 

 

 
:  Κακία γλσζηή. 

 

ΣΜΖΜΑ 3: ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

Οπζία/Παξαζθεύαζκα 
 

:  Μίγκα 
 

 
Σαμηλόκεζε 

 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

 

Αλαγλσξηζηηθνί % 

θσδηθνί 

 

67/548/ΔΟΚ 
 

Καλνληζκόο (EΚ) Αξ. 

1272/2008 [CLP] 

 

Σύπνο 

 

Naphtha (petroleum), 
hydrotreated heavy 

 

REACH #: 
01-2119457273-39 

 

≥75 - 
<90 

 

Xn; R65 Asp. Tox. 1, H304 [1] 

ΔΚ: 265-150-3 R66 EUH066 
CAS: 64742-48-9 
Δπξεηήξην: 649-327-00- 
6 

2-butoxyethanol ΔΚ: 203-905-0 ≥5 - 

<10 
Xn; R20/21/22 Acute Tox. 4, H302 [1] [2] 

CAS: 111-76-2 Xi; R36/38 Acute Tox. 3, H311 

Δπξεηήξην: 603-014-00- 
0 

Acute Tox. 4, H332 
 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

Oxirane, 2-methyl-, 
polymer with oxirane, 
mono(2-ethylhexyl) 
ether 

 
3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 

CAS: 64366-70-7 ≥1 - <3 Xn; R20 Acute Tox. 4, H332 [1] 

 
 

 
R52/53 Aquatic Chronic 3, H412 

ΔΚ: 259-627-5 0.75 T; R23, R48/23 Acute Tox. 4, H302 [1] 

 
CAS: 55406-53-6 Xn; R22 Acute Tox. 3, H331 
Δπξεηήξην: 616-212-00- 
7 

Xi; R41 Eye Dam. 1, H318 
 
R43 Skin Sens. 1, H317 
N; R50 STOT RE 1, H372 ( 

εηζπλνή) 
Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
permethrin (ISO) ΔΚ: 258-067-9 0.25 Xn; R20/22 Acute Tox. 4, H302 [1] 

CAS: 52645-53-1 R43 Acute Tox. 4, H332 
Δπξεηήξην: 613-058-00- 
2 

N; R50/53 Skin Sens. 1, H317 
 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
πξνπηθνλαδφιε ΔΚ: 262-104-4 0.24 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 [1] 

CAS: 60207-90-1 R43 Skin Sens. 1, H317 
Δπξεηήξην: 613-205-00- 
0 

N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400 
 

Aquatic Chronic 1, H410 

Βιέπε ελόηεηα 16 γηα 

ην πιήξεο θείκελν 

ησλ θξάζεσλ R πνπ 

αλαθνηλώλνληαη 

αλσηέξσ. 

Βι. Δλόηεηα 16 γηα ην 

πιήξεο θείκελν ησλ 

δειώζεσλ Ζ πνπ 

γίλνληαη παξαπάλσ. 

 

Σχπνο 
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ΣΜΖΜΑ 3: ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

[1] Οπζία ηαμηλνκεκέλε κε θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή ην πεξηβάιινλ 
[2] Οπζία κε φξην έθζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο 

 

[3] Ζ νπζία αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα γηα ΑΒΣ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) Αξ. 1907/2006, Παξάξηεκα ΥΗΗΗ 
[4] Ζ νπζία αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα γηα αΑαΒ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) Αξ. 1907/2006, Παξάξηεκα ΥΗΗΗ 
[5] Οπζία πνπ πξνθαιεί ηζνδχλακε αλεζπρία 

Άιινη θίλδπλνη πνπ δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηαμηλφκεζε 
 

ΣΜΖΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 
 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Δπαθή κε ηα κάηηα 
 

 
 

Δηζπλνή 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δπαθή κε ην δέξκα 

 
 
 
 
 

Καηάπνζε 

:  Δθπιχλεηε ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξφ, ζεθψλνληαο πεξηζηαζηαθά ηηο άλσ θαη 
θάησ βιεθαξίδεο. Διέγμηε εάλ θνξά θαθνχο επαθήο θαη αθαηξέζηε ηνπο. πλερίζηε 
ηελ έθπιπζε ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ιεπηά. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή θξνληίδα. 

:  Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε 
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή. Δάλ δελ αλαπλέεη, ε αλαπλνή είλαη αθαλφληζηε ή εάλ 
παξνπζηαζηεί αλαπλεπζηηθή παχζε, παξέρεηε ηερλεηή αλαπλνή ή νμπγφλν απφ 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Δλδερνκέλσο ε αλάλεςε κε ηερλεηή αλαπλνή λα είλαη 
επηθίλδπλε γηα ην άηνκν πνπ ηελ επηρεηξεί. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα ζε πεξίπησζε 
επίκνλσλ ή ζνβαξψλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία. Αλ ην άηνκν έρεη ράζεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ, ηνπνζεηήζηε ην ζε πιαγία θαηάθιηζε θαη δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή 
βνήζεηα. Γηαηεξείηε έλαλ αλνηθηφ αεξαγσγφ. Υαιαξψζηε ηπρφλ ζθηθηφ ξνπρηζκφ 
φπσο θνιάξν, γξαβάηα, ή δψλε. 

:  Πιχλεηε ην δέξκα πνιχ θαιά κε ζαπνχλη θαη λεξφ ή ρξεζηκνπνηήζηε αλαγλσξηζκέλν 
θαζαξηζηηθφ δέξκαηνο. Αθαηξέζηε ην κνιπζκέλν ξνπρηζκφ θαη ππνδήκαηα. Δάλ 
παξνπζηαζηνχλ ζπκπηψκαηα, αλαδεηήζηε ηαηξηθή θξνληίδα. Πιχλεηε ην ξνπρηζκφ 
πξηλ απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Καζαξίζηε ζρνιαζηηθά ηα ππνδήκαηα πξηλ 
απφ ηε λέα ρξήζε ηνπο. 

:  Αλαδεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή θξνληίδα. Καιέζηε ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ ή έλα 
γηαηξφ. Δθπιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ. Αθαηξέζηε ηηο νδνληνζηνηρίεο, εάλ ππάξρνπλ. 
Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε 
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή. Δάλ ην πιηθφ θαηαπφζεθε θαη ην άηνκν ππφ έθζεζε 
έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, παξέρεηε κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ. ηακαηήζηε εάλ ην άηνκν 
λνηψζεη λαπηία θαζψο ν έκεηνο κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλνο. Κίλδπλνο εηζξφθεζεο 
εάλ θαηαπνζεί. Μπνξεί λα εηζέιζεη ζηνπο πλεχκνλεο θαη λα πξνθαιέζεη βιάβε. Μελ 
πξνθαιείηε εκεηφ. Αλ πξνθιεζεί εκεηφο, θξαηήζηε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ ψζηε ν 
εκεηφο λα κελ πιεκκπξίζεη ηνπο πλεχκνλεο. Με δίλεηε πνηέ ζε έλα άηνκν πνπ έρεη 
ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ νηηδήπνηε απφ ην ζηφκα. Αλ ην άηνκν έρεη ράζεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ, ηνπνζεηήζηε ην ζε πιαγία θαηάθιηζε θαη δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή 
βνήζεηα. Γηαηεξείηε έλαλ αλνηθηφ αεξαγσγφ. Υαιαξψζηε ηπρφλ ζθηθηφ ξνπρηζκφ 
φπσο θνιάξν, γξαβάηα, ή δψλε. 

Πξνζηαζία ησλ αηόκσλ 

πνπ παξέρνπλ πξώηεο 

βνήζεηεο 

:  Γελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία ελέξγεηα πνπ λα εκπεξηέρεη (ην ζηνηρείν ηνπ) 
πξνζσπηθνχ θηλδχλνπ ή ρσξίο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Δλδερνκέλσο ε αλάλεςε 
κε ηερλεηή αλαπλνή λα είλαη επηθίλδπλε γηα ην άηνκν πνπ ηελ επηρεηξεί. 

 

 

4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 

Γπλεηηθέο νμείεο επηδξάζεηο ζηελ πγεία 

Δπαθή κε ηα κάηηα :  Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Δηζπλνή :  Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Δπαθή κε ην δέξκα :  Απνκαθξχλεη ην ιίπνο απφ ην δέξκα. Δλδέρεηαη λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα θαη 
εξεζηζκφ ζην δέξκα. 

Καηάπνζε :  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο 
αλαπλεπζηηθέο νδνχο. 

Δλδείμεηο/ζπκπηώκαηα ππεξβνιηθήο έθζεζεο 

Δπαθή κε ηα κάηηα :  Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 

Δηζπλνή :  Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 
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ΣΜΖΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 

 

Δπαθή κε ην δέξκα 
 

 
 
 

Καηάπνζε 

:  Μεηαμχ ησλ επηβιαβψλ ζπκπησκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη ηα αθφινπζα: 
εξεζηζκφο 
μεξφηεηα 
ζρεκαηηζκφο ζθαζηκάησλ 

:  Μεηαμχ ησλ επηβιαβψλ ζπκπησκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη ηα αθφινπζα: 

λαπηία ή εκεηφο 
 

 

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

εκεηώζεηο γηα ηνλ Ηαηξό 
 

 
 

Δηδηθέο ζεξαπείεο 

:  Παξέρεηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Δπηθνηλσλήζηε ακέζσο κε εηδηθφ ζεξαπείαο 
δειεηεξηάζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη θαηάπνζε ή εηζπλνή κεγάισλ 
πνζνηήησλ. 

:  Γελ απαηηείηαη εηδηθή ζεξαπεία. 
 

ΣΜΖΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά 

κέζα 
 

Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 

κέζα 

:  Υξεζηκνπνηείηε παξάγνληα θαηάζβεζεο θαηάιιειν γηα ηελ πεξηβάιινπζα ππξθαγηά. 
 
 
:  Κακία γλσζηή. 

 

 

5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Κίλδπλνη από ηελ νπζία ή 

ην κείγκα 
 

 
 
 

Δπηθίλδπλα πξντόληα 

θαύζεο 

:  ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή εάλ ζεξκαλζεί, ζα ππάξμεη αχμεζε ηεο πίεζεο θαη ην 
δνρείν κπνξεί λα ζπάζεη. Απηφ ην πιηθφ είλαη πνιχ ηνμηθφ γηα ηελ πδξφβηα δσή θαη 
έρεη καθξνρξφληεο επηδξάζεηο. Σν λεξφ ηεο ππξθαγηάο πνπ έρεη κνιπλζεί κε ην πιηθφ 
απηφ πξέπεη λα ζπιιέγεηαη ζε πεξηέθηε θαη λα κελ επηηξέπεηαη ε εθξνή ηνπ ζε θακία 
πδάηηλε νδφ, ππφλνκν ή απνρέηεπζε. 

:  Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ απνζχλζεζεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα 
πιηθά: 
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

 

 

5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα 

ππξνζβέζηεο 
 

 
 

Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο 

εμνπιηζµόο γηα ηνπο 

ππξνζβέζηεο 

:  Δάλ ππάξρεη ππξθαγηά, απνκνλψζηε ακέζσο ην ρψξν απνκαθξχλνληαο φια ηα 
άηνκα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. Γελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία 
ελέξγεηα πνπ λα εκπεξηέρεη (ην ζηνηρείν ηνπ) πξνζσπηθνχ θηλδχλνπ ή ρσξίο ηελ 
θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

:  Οη ππξνζβέζηεο πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή εμάξηεζε θαη 
απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, ζεηηθήο πίεζεο (SCBA) κε κάζθα νιφθιεξνπ 
πξνζψπνπ. Ρνπρηζκφο γηα ππξνζβέζηεο (πεξηιακβάλνληαο θξάλε, πξνζηαηεπηηθέο 
κπφηεο θαη γάληηα) πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ην επξσπατθφ πξφηππν EN 469 ζα 
παξέρεη έλα βαζηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο γηα ρεκηθά πεξηζηαηηθά. 

 

ΣΜΖΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Γηα πξνζσπηθό κε 

έθηαθηεο αλάγθεο 
 
 
 
 
 
 

Γηα άηνκα πνπ 

πξνζθέξνπλ πξώηεο 

βνήζεηεο 

:  Γελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία ελέξγεηα πνπ λα εκπεξηέρεη (ην ζηνηρείν ηνπ) 
πξνζσπηθνχ θηλδχλνπ ή ρσξίο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Δθθελψζηε ηνπο γχξσ 
ρψξνπο. Μελ επηηξέπεηε ηελ είζνδν ζην πξνζσπηθφ πνπ δελ είλαη απαξαίηεην θαη 
δελ θέξεη πξνζηαζία. Μελ αγγίδεηε θαη κε βαδίδεηε πάλσ ζε ρπκέλν πιηθφ. 
Απνθχγεηε ηελ εηζπλνή αηκψλ ή νκίριεο. Παξέρεηε επαξθή εμαεξηζκφ. ηαλ ν 
εμαεξηζκφο είλαη αλεπαξθήο, λα θνξάηε θαηάιιειν αλαπλεπζηήξα. Φνξέζηε 
θαηάιιειν πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

:  Δάλ απαηηείηαη εηδηθεπκέλνο ξνπρηζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθρχζεσλ, 
πξνζέμηε ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ Δλφηεηα 8 ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια θαη ηα 
αθαηάιιεια πιηθά. Βιέπε επίζεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα «Γηα πξνζσπηθφ κε 
επείγνπζαο πεξίπησζεο». 
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ΣΜΖΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 

 

 

 

6.2 Πεξηβαιινληηθέο 

πξνθπιάμεηο 

:  Απνθεχγεηαη ην ζθφξπηζκα ρπκέλνπ πιηθνχ, ε απνξξνή θαη επαθή κε ρψκα, 
πδαηαγσγνχο, ζσιήλεο απνρεηεχζεσο θαη ππνλφκνπο. Δλεκεξψζηε ηηο ζρεηηθέο 
αξρέο αλ ην πξντφλ πξνθάιεζε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε (απνρέηεπζε, πδάηηλνη νδνί, 
έδαθνο ή αέξαο). Τιηθφ πνπ κνιχλεη ην λεξφ. Μπνξεί λα είλαη επηβιαβέο γηα ην 
πεξηβάιινλ αλ απειεπζεξσζεί ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζφηεηα 

. 
 

 

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

Μηθξή πνζόηεηα ρπκέλνπ 

πιηθνύ 
 

 
 
 
 

Μεγάιε πνζόηεηα ρπκέλνπ 

πιηθνύ 

:  ηακαηήζηε ηε δηαξξνή εάλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο. Απνκαθξχληε ηνπο πεξηέθηεο απφ 
ην ρψξν ηνπ ρπκέλνπ πιηθνχ. Αξαηψζηε κε λεξφ θαη ζθνπγγαξίζηε εάλ είλαη 
πδαηνδηαιπηφ. Δλαιιαθηηθά, ή, αλ είλαη πδαηνδηαιπηφ, απνξξνθήζηε κε αδξαλή μεξφ 
πιηθφ θαη ηνπνζεηήζηε ζε θαηάιιειν δνρείν δηάζεζεο απνβιήησλ. Απνζέζηε ην 
πιηθφ ρξεζηκνπνηψληαο εξγνιάβν απφζεζεο θαηαινίπσλ πνπ δηαζέηεη αλάινγε 
άδεηα. 

:  ηακαηήζηε ηε δηαξξνή εάλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο. Απνκαθξχληε ηνπο πεξηέθηεο απφ 
ην ρψξν ηνπ ρπκέλνπ πιηθνχ. Πιεζηάζηε ηελ έθιπζε πξνζήλεκα. Απνηξέςηε ηελ 
είζνδν ζε ππνλφκνπο, πδξνξνέο, ππφγεηα ή πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο. Δθπιχλεηε ηηο 
δηαξξνέο ζε ζηαζκφ θαζαξηζκνχ βηνκεραληθψλ ιπκάησλ ή αθνινπζήζηε ηελ εμήο 
δηαδηθαζία. Πεξηνξίζηε θαη ζπιιέμηε ηελ έθρπζε κε κε θαχζηκα απνξξνθεηηθά πιηθά 
φπσο π.ρ. άκκν, γε, βεξκηθνπιίηε ή γε δηαηφκσλ, θαη ηνπνζεηήζηε ζε δνρείν 
απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Απνζέζηε ην πιηθφ 
ρξεζηκνπνηψληαο εξγνιάβν απφζεζεο θαηαινίπσλ πνπ δηαζέηεη αλάινγε άδεηα. Σν 
κνιπζκέλν πιηθφ πνπ απνξξνθήζεθε κπνξεί λα είλαη εμίζνπ επηθίλδπλν κε ην πιηθφ 
πνπ ρχζεθε. 

 

 

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια 

ηκήκαηα 

:  Βιέπε Δλφηεηα 1 γηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο επείγνπζαο αλάγθεο. 
Βιέπε Δλφηεηα 8 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ 
εμνπιηζκφ. 

Βιέπε Δλφηεηα 13 γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ απνβιήησλ. 
 

ΣΜΖΜΑ 7: Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

Οη πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα απηή πεξηέρνπλ γεληθέο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο. Θα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ηε ιίζηα 
ησλ Πξνζδηνξηδφκελσλ Υξήζεσλ ζηελ Δλφηεηα 1 γηα νπνηαδήπνηε εηδηθή γηα ηελ ρξήζε πιεξνθνξία παξέρεηαη ζην(α) 
ελάξην(α) Έθζεζεο. (Ηζρχεη φηαλ ην ζελάξην έθζεζεο είλαη δηαζέζηκν.) 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

Πξνζηαηεπηηθά κέηξα : Φνξάηε θαηάιιειν αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ (βιέπε Δλφηεηα 8). ΜΖΝ 
θαηαπίλεηε. Απνθχγεηε ηελ επαθή κε κάηηα, ην δέξκα θαη ην ξνπρηζκφ. Απνθχγεηε 
ηελ εηζπλνή αηκψλ ή νκίριεο. Να απνθεχγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 
Γηαηεξήζηε ην ζην αξρηθφ δνρείν ή ζε εγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ δνρείν πνπ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπκβαηφ πιηθφ θαη θιείζηε ην εξκεηηθά φηαλ δελ ην 
ρξεζηκνπνηείηε. Οη θελνί πεξηέθηεο δηαηεξνχλ θαηάινηπν ηνπ πξντφληνο θαη κπνξεί 
λα είλαη επηθίλδπλνη. Μελ επαλαρξεζηκνπνηείηε ηνλ πεξηέθηε. 

πκβνπιέο γηα ηε γεληθή 

πγηεηλή ηεο εξγαζίαο 

:  Ζ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ θαη ην θάπληζκα πξέπεη λα απαγνξεχνληαη ζε 
ρψξνπο ρεηξηζκνχ, απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ απηνχ. Οη 
εξγαδφκελνη πξέπεη λα πιέλνπλ ηα ρέξηα θαη ην πξφζσπν πξηλ απφ ηελ θαηαλάισζε 
θαγεηνχ θαη πνηψλ θαη ην θάπληζκα. Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη ηνλ 
πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πξνηνχ κπείηε ζε ρψξνπο θαηαλάισζεο ηξνθψλ. Βιέπε 
επίζεο Δλφηεηα 8 γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πγηεηλήο. 

 

 

7.2 πλζήθεο γηα ηελ 

αζθαιή θύιαμε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 

:  Απνζεθεχζηε ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Απνζεθεχεηαη ζηνλ αξρηθφ 
πεξηέθηε πξνζηαηεπκέλν απφ ηελ άκεζε ειηνβνιή ζε ζηεγλφ, δξνζεξφ θαη θαιά 
αεξηδφκελν κέξνο, καθξηά απφ αζχκβαηα πιηθά (βι. Δλφηεηα 10) θαη ηξνθή θαη πνηφ. 
Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Γηαηεξείηε ηνλ πεξηέθηε εξκεηηθά θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν 
σζφηνπ λα είλαη έηνηκνο πξνο ρξήζε. Κιείλεηε εξκεηηθά θαη πνιχ πξνζεθηηθά ηα 
δνρεία πνπ έρνπλ αλνηρηεί θαη δηαηεξείηε ηα ζε φξζηα ζέζε γηα λα απνηξαπεί δηαξξνή. 
Να κελ θπιάζζεηαη ζε δνρεία ρσξίο εηηθέηα. Να ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηάιιεινο 
πεξηέθηεο γηα λα απνθεπρζεί κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 

 

πζηάζεηο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Δηδηθέο ιύζεηο γηα ην 

βηνκεραληθό ηνκέα 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

ΣΜΖΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

Οη πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα απηή πεξηέρνπλ γεληθέο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο. Θα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ηε ιίζηα 
ησλ Πξνζδηνξηδφκελσλ Υξήζεσλ ζηελ Δλφηεηα 1 γηα νπνηαδήπνηε εηδηθή γηα ηελ ρξήζε πιεξνθνξία παξέρεηαη ζην(α) 
ελάξην(α) Έθζεζεο. (Ηζρχεη φηαλ ην ζελάξην έθζεζεο είλαη δηαζέζηκν.) 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

Όξηα έθζεζεο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ζπζηαηηθώλ Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο 

Δπξώπε 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Απζηξία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
Βέιγην 

2-butoxyethanol 
 

 
 
 
 
 
Paraffin Oil 

 

 
 
Βνπιγαξία 

2-butoxyethanol 
 

 
 
 
Paraffin Oil 

permethrin (ISO) 

Κξναηία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 

 
 
EU OEL (Δπξώπε, 4/2006). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

εκεηώζεηο: Indicative 

Limit value: 20 ppm 8 ψξεο. 
Limit value: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
Short term limit value: 50 ppm 15 ιεπηά. 
Short term limit value: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 

 

 
GKV_MAK (Απζηξία, 9/2007). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 20 ppm 8 ψξεο. 
TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
STEL: 40 ppm, 4 θνξέο αλά βάξδηα, 30 ιεπηά. 
STEL: 200 mg/m³, 4 θνξέο αλά βάξδηα, 30 ιεπηά. 

 

 
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Βέιγην, 6/2007). 

Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 20 ppm 8 ψξεο. TWA: 
98 mg/m³ 8 ψξεο. STEL: 50 
ppm 15 ιεπηά. STEL: 246 
mg/m³ 15 ιεπηά. 

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Βέιγην, 6/2007). 

TWA: 5 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: mist 
STEL: 10 mg/m³ 15 ιεπηά. Μνξθή: mist 

 
 
РБ МТСП и МЗ Наредба №13/2003 (Βνπιγαξία, 8/2007). 

Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

Limit value 8 hours: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
Limit value 15 min: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 

РБ МТСП и МЗ Наредба №13/2003 (Βνπιγαξία, 8/2007). 

Limit value 8 hours: 5 mg/m³ 8 ψξεο. 
РБ МТСП и МЗ Наредба №13/2003 (Βνπιγαξία, 8/2007). 

Limit value 8 hours: 5 mg/m³ 8 ψξεο. 
 
 
EU OEL (Δπξώπε, 4/2006). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

εκεηώζεηο: Indicative 

Limit value: 20 ppm 8 ψξεο. 
Limit value: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
Short term limit value: 50 ppm 15 ιεπηά. 
Short term limit value: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 



Ζ 

Ζ 

 

 

WP 097i 22309  
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2-butoxyethanol 
 

 
 
 
 
 
Paraffin Oil 

 

 
 
Γαλία 

2-butoxyethanol 
 

 
Paraffin Oil 

 
Δζζνλία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Φηλιαλδία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Γαιιία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Γεξκαλία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Διιάδα 

2-butoxyethanol 
 

 
Paraffin Oil 

 
Οπγγαξία 

Naphtha (petroleum), hydrotreated 
heavy 
 
2-butoxyethanol 

178/2001 (Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 12/2007). Απνξξνθείηαη 

από ην δέξκα. 

TWA: 100 mg/m³ 8 ψξεο. 
TWA: 20.7 ppm 8 ψξεο. 
STEL: 200 mg/m³ 15 ιεπηά. 
STEL: 41.4 ppm 15 ιεπηά. 

178/2001 (Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 12/2007). 

TWA: 5 mg/m³ 8 ψξεο. 
STEL: 10 mg/m³ 15 ιεπηά. 

 

 
Arbejdstilsynet (Γαλία, 3/2008). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 20 ppm 8 ψξεο. TWA: 98 
mg/m³ 8 ψξεο. Arbejdstilsynet 
(Γαλία, 3/2008). 

TWA: 1 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: mist and particles 
 

 
Sotsiaalminister (Δζζνλία, 10/2007). Απνξξνθείηαη από ην 

δέξκα. Παξάγσλ επαηζζεηνπνίεζεο ηεο επηδεξκίδαο. 

TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
TWA: 20 ppm 8 ψξεο. 
STEL: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 
STEL: 50 ppm 15 ιεπηά. 

 
 
Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Φηλιαλδία, 8/ 

2007). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 20 ppm 8 ψξεο. TWA: 
98 mg/m³ 8 ψξεο. STEL: 50 
ppm 15 ιεπηά. STEL: 250 
mg/m³ 15 ιεπηά. 

 
 
INRS (Γαιιία, 12/2007). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

εκεηώζεηο: Regulatory indicative exposure limits 

TWA: 2 ppm 8 ψξεο. 
TWA: 9.8 mg/m³ 8 ψξεο. 
STEL: 147.6 mg/m³ 15 ιεπηά. 
STEL: 30 ppm 15 ιεπηά. 

 

 
TRGS900 AGW (Γεξκαλία, 2/2009). Απνξξνθείηαη από ην 

δέξκα. 

TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
PEAK: 392 mg/m³ 15 ιεπηά. 
TWA: 20 ppm 8 

 80 ppm 15 ιεπηά. 
 
 
PD 90/1999 (Διιάδα, 8/2007). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

Οξηαθή Σηµή Έθζεζεο: 25 ppm 8 ψξεο. 
Οξηαθή Σηµή Έθζεζεο: 120 mg/m³ 8 ψξεο. 
PD 90/1999 (Διιάδα, 8/2007). 

Οξηαθή Σηµή Έθζεζεο: 5 mg/m³ 8 ψξεο. 
 
 
EüM-SzCsM (Οπγγαξία). 
 

TWA: 5 mg/m³ Μνξθή: Οκίριε 
EüM-SzCsM (Οπγγαξία, 12/2007). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

Παξάγσλ επαηζζεηνπνίεζεο ηεο επηδεξκίδαο. 

TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
PEAK: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 
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  TΜΖΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία  

Paraffin Oil 

 
Ηξιαλδία 

2-butoxyethanol 
 

 
 
 
 
Paraffin Oil 

 

 
 
Ηηαιία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Λεηνλία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Ληζνπαλία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
Οιιαλδία 

2-butoxyethanol 
 

 
 
 
Paraffin Oil 

 
Ννξβεγία 

2-butoxyethanol 
 

 
 
 
Paraffin Oil 

 

 
 
Πνισλία 

Naphtha (petroleum), hydrotreated 
heavy 
 

 
2-butoxyethanol 
 

 
Paraffin Oil 

EüM-SzCsM (Οπγγαξία, 12/2007). 

CEIL: 5 mg/m³ Μνξθή: mist 
 

 
NAOSH (Ηξιαλδία, 8/2007). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

OELV-8hr: 20 ppm 8 ψξεο. 
OELV-8hr: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
OELV-15min: 50 ppm 15 ιεπηά. 
OELV-15min: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 

NAOSH (Ηξιαλδία, 8/2007). 

OELV-8hr: 5 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: mist 
OELV-15min: 10 mg/m³ 15 ιεπηά. Μνξθή: mist 

 
 
Ministero della Salute (Ηηαιία, 4/2008). Απνξξνθείηαη από ην 

δέξκα. 

TWA: 20 ppm 8 ψξεο. TWA: 
98 mg/m³ 8 ψξεο. STEL: 50 
ppm 15 ιεπηά. STEL: 246 
mg/m³ 15 ιεπηά. 

 

 
LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Λεηνλία, 5/ 

2007). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
TWA: 20 ppm 8 

 50 ppm 15 ιεπηά. 
STEL: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 

 
 
Del Lietuvos Higienos Normos (Ληζνπαλία, 10/2007). 

Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 50 mg/m³ 8 ψξεο. 
TWA: 10 ppm 8 

 100 mg/m³ 15 ιεπηά. 
STEL: 20 ppm 15 ιεπηά. 

 

 
MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Οιιαλδία, 4/2008). 

Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

MAC-TGG, 8 uur: 100 mg/m³ 8 ψξεο. 
MAC-TGG, 15 min.: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 

MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Οιιαλδία, 4/2008). 

MAC-TGG, 8 uur: 5 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: nevel 
 
 
Arbeidstilsynet (Ννξβεγία, 3/2009). Απνξξνθείηαη από ην 

δέξκα. 

TWA: 10 ppm 8 ψξεο. TWA: 50 
mg/m³ 8 ψξεο. Arbeidstilsynet 
(Ννξβεγία, 3/2009). 

TWA: 1 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: mist and particles 
TWA: 50 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: vapour 

 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. 

2002 Nr 217, poz. 1833, z pózn. zm.) (Πνισλία, 12/2011). 

STEL: 900 mg/m³ 15 ιεπηά. 
TWA: 300 mg/m³ 8 ψξεο. 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Πνισλία, 9/2007). 

TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
STEL: 200 mg/m³ 15 ιεπηά. 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Πνισλία, 9/2007). 

TWA: 5 mg/m³ 8 ψξεο. 
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Πνξηνγαιία 

2-butoxyethanol 

 
Paraffin Oil 

 

 
 
Ρνπκαλία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
 
 
Paraffin Oil 

 
 
 
 
ινβαθία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
 
ινβελία 

2-butoxyethanol 
 
 
 
 
Ηζπαλία 

2-butoxyethanol 
 

 
 
 
 
Paraffin Oil 

 

 
 
νπεδία 

2-butoxyethanol 
 

 
 
 
 
Paraffin Oil 

 

 
 
Διβεηία 

Naphtha (petroleum), hydrotreated 
heavy 

 

 
 
 
 
2-butoxyethanol 

STEL: 10 mg/m³ 15 ιεπηά. 
 

 
Instituto Português da Qualidade (Πνξηνγαιία, 3/2007). 

TWA: 20 ppm 8 ψξεο. 
Instituto Português da Qualidade (Πνξηνγαιία, 3/2007). 

TWA: 5 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: aerosol 
STEL: 10 mg/m³ 15 ιεπηά. Μνξθή: aerosol 

 

 
Ministry of Social Assistance and Family Policies and Ministry 

of Public Health (Ρνπκαλία, 10/2006). Απνξξνθείηαη από ην 

δέξκα. 

Short term: 50 ppm 15 ιεπηά. 
VLA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
VLA: 20 ppm 8 ψξεο. 
Short term: 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 

Ministry of Social Assistance and Family Policies and Ministry 

of Public Health (Ρνπκαλία, 10/2006). 

VLA: 5 mg/m³ 8 ψξεο. 
Short term: 10 mg/m³ 15 ιεπηά. 

 

 
Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (ινβαθία, 6/2007). 

Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
TWA: 20 ppm 8 ψξεο. 
CEIL: 246 mg/m³ 

 

 
Uradni list Republike Slovenije (ινβελία, 6/2007). 

Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
TWA: 20 ppm 8 ψξεο. 

 

 
INSHT (Ηζπαλία, 2/2009). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 20 ppm 8 ψξεο. TWA: 
98 mg/m³ 8 ψξεο. STEL: 
245 mg/m³ 15 ιεπηά. STEL: 
50 ppm 15 ιεπηά. 

INSHT (Ηζπαλία, 2/2009). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 5 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: mist 
STEL: 10 mg/m³ 15 ιεπηά. Μνξθή: mist 

 

 
AFS 2005:17 (νπεδία, 6/2007). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 10 ppm 8 ψξεο. TWA: 
50 mg/m³ 8 ψξεο. STEL: 20 
ppm 15 ιεπηά. STEL: 100 
mg/m³ 15 ιεπηά. 

AFS 2005:17 (νπεδία, 6/2007). 

TWA: 1 mg/m³ 8 ψξεο. Μνξθή: mist and fume 
STEL: 3 mg/m³ 15 ιεπηά. Μνξθή: mist and fume 

 
 
SUVA (Διβεηία, 6/2013). 

 
STEL: 600 mg/m³ 15 ιεπηά. 
STEL: 100 ppm 15 ιεπηά. 
TWA: 50 ppm 8 ψξεο. 
TWA: 300 mg/m³ 8 ψξεο. 

SUVA (Διβεηία, 1/2009). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

TWA: 10 ppm 8 ψξεο. 
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Σνπξθία 

2-butoxyethanol 
 

 
 
 
 
 
Paraffin Oil 

 

 
 
Ζλσκέλν Βαζίιεην (HB) 

2-butoxyethanol 

TWA: 49 mg/m³ 8 ψξεο. 
STEL: 20 ppm 15 ιεπηά. 
STEL: 98 mg/m³ 15 ιεπηά. 

 

 
TR ISGGM OEL (Σνπξθία, 3/2008). Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

 
TWA: 98 mg/m³ 8 ψξεο. 
TWA: 20 ppm 8 

 246 mg/m³ 15 ιεπηά. 
STEL: 50 ppm 15 ιεπηά. 

NIOSH REL (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 6/2009). 

TWA: 5 mg/m³ 10 ψξεο. Μνξθή: Mist 
STEL: 10 mg/m³ 15 ιεπηά. Μνξθή: Mist 

 
 
EH40/2005 WELs (Ζλσκέλν Βαζίιεην (HB), 8/2007). 

Απνξξνθείηαη από ην δέξκα. 

STEL: 50 ppm 15 ιεπηά. 
TWA: 25 ppm 8 ψξεο. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
πληζηώκελεο δηαδηθαζίεο 

παξαθνινύζεζεο 

:  Αλ απηφ ην πξντφλ πεξηέρεη ζπζηαηηθά γηα ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί φξηα έθζεζεο, 
ελδερνκέλσο λα είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ, ε παξαθνινχζεζε 
ηεο αηκφζθαηξαο ζην ρψξν εξγαζίαο ή ε βηνινγηθή παξαθνινχζεζε ψζηε λα 
θαζνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ ή άιια κέηξα 
ειέγρνπ ή/θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ αλαπλεπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
Πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε πξφηππα παξαθνινχζεζεο, φπσο ηα αθφινπζα: 
Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 689 (Αηκφζθαηξεο ζην ρψξν εξγαζίαο – Καζνδήγεζε γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ηεο έθζεζεο κέζσ εηζπλνήο ζε ρεκηθά κέζα γηα ζχγθξηζε κε ηηκέο 
νξίσλ θαη ζηξαηεγηθή κέηξεζεο) Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 14042 (Αηκφζθαηξεο ζην 
ρψξν εξγαζίαο – Οδεγία γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο έθζεζεο ζε ρεκηθά θαη βηνινγηθά κέζα) Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 482 
(Αηκφζθαηξεο ζην ρψξν εξγαζίαο – Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απφδνζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ γηα ηε κέηξεζε ησλ ρεκηθψλ κέζσλ) Δπίζεο ζα απαηηεζεί αλαθνξά ζε 
εζληθά έγγξαθα θαζνδήγεζεο γηα κεζφδνπο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 

Παξάγσγα επίπεδα κε επηπηώζεηο 

Γελ δηαηίζεληαη DEL. 
 

Πξνβιεπόκελεο ζπγθεληξώζεηο κε επηπηώζεηο 

Γελ δηαηίζεληαη PEC. 
 
 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

Καηάιιεινη κεραληθνί 

έιεγρνη 

 

 
:  Ο θαιφο γεληθφο εμαεξηζκφο πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο. 

Αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

Μέηξα πγηεηλήο : 

 
 
Πιχλεηε ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα, ηνπο αληηβξαρίνλεο θαη ην πξφζσπφ ζαο κεηά ην 
ρεηξηζκφ ρεκηθψλ πξντφλησλ, πξηλ θάηε, πξηλ θαπλίζεηε θαη πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην 
ρψξν ησλ απνρσξεηεξίσλ θαζψο θαη φηαλ ιήμεη ε εξγαζία ζαο. Πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο ηερληθέο γηα ηελ αθαίξεζε δπλεηηθψο κνιπζκέλνπ 
ξνπρηζκνχ. Πιχληε ην κνιπζκέλν ξνπρηζκφ πξηλ απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ 
. Βεβαησζείηε φηη θνληά ζηελ ηνπνζεζία εξγαζίαο βξίζθνληαη ζηαζκνί γηα ηελ 
έθπιπζε ησλ καηηψλ θαη ληνπο αζθαιείαο. 

Πξνζηαζία ησλ καηηώλ/ 

ηνπ πξνζώπνπ 
 
 
 
 
 

Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο 

:  Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά εγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ 
πνηφηεηαο, φηαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζπλάγεηαη φηη θάηη ηέηνην είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή έθζεζεο ζε πηηζίιηζκα, εθλεθψκαηα, αέξηα ή ζθφλε. 
Δάλ είλαη δπλαηή ε επαθή, ζα πξέπεη λα θνξεζεί ε αθφινπζε πξνζηαζία, εθηφο εάλ 
ε αμηνιφγεζε ππνδεηθλχεη πςειφηεξν βαζκφ πξνζηαζία: γπαιηά αζθαιείαο κε 
πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά. 
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Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ 
 

:  ηαλ ρεηξίδεζηε ρεκηθά πξντφληα, πξέπεη λα θνξάηε πάληα πξνζηαηεπηηθά γάληηα 
εγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ πνπ είλαη αλζεθηηθά ζηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη αδηαπέξαζηα, ζε 
πεξίπησζε πνπ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζπλάγεηαη φηη θάηη ηέηνην είλαη 
απαξαίηεην. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ησλ γαληηψλ, λα ειέγρεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο εάλ ηα γάληηα 
δηαηεξνχλ αθφκα ηηο πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν 
ρξφλνο δηάηξεζεο γηα θάζε πιηθφ γαληηψλ κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο ησλ γαληηψλ. ηελ πεξίπησζε κηγκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ 
αξθεηέο νπζίεο, ν ρξφλνο πξνζηαζίαο ησλ γαληηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε 
αθξίβεηα. 

σκαηηθή πξνζηαζία : Ζ επηινγή πξνζσπηθήο πξνζηαηεπηηθήο εμάξηεζεο γηα ην ζψκα πξέπεη λα γίλεηαη 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν εξγαζίαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρεη. Σελ εμάξηεζε 
πξέπεη λα εγθξίλεη εηδηθφο πξηλ ην ρεηξηζκφ απηνχ ηνπ πξντφληνο. 

Άιιε πξνζηαζία ηνπ 

δέξκαηνο 
 

 
 

Πξνζηαζία ησλ 

αλαπλεπζηηθώλ νδώλ 

:  Καηάιιεια ππνδήκαηα θαη ηπρφλ επηπξφζζεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ δέξκαηνο ζα 
πξέπεη λα επηιερζνχλ βάζεη ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ησλ θίλδπλσλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ θάπνηνλ εηδηθφ πξηλ απφ ην 
ρεηξηζκφ ηνπ παξφληνο πξντφληνο. 

:  Υξεζηκνπνηήζηε ζσζηά ηνπνζεηεκέλε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαζαξηζκνχ αέξνο ή 
ηξνθνδνζίαο αέξνο, εγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ, ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζπλάγεηαη φηη θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην. Ζ επηινγή ηνπ 
αλαπλεπζηήξα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηά ή αλακελφκελα επίπεδα έθζεζεο, 
ηνπο θηλδχλνπο ηνπ πξντφληνο θαη ηα φξηα αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηιεγκέλνπ 
αλαπλεπζηήξα. 

Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο 

έθζεζεο 

:  Οη εθπνκπέο απφ ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ή ηνλ εμνπιηζκφ δηεξγαζηψλ ηεο εξγαζίαο 
πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα είλαη 
απαξαίηεηνη κεραληζκνί θαζαξηζκνχ ηνπ αέξα απφ ηα θαπλαέξηα, θίιηξα ή 
θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ δηεξγαζηψλ ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα 
κεησζνχλ νη εθπνκπέο θαη λα επηηεπρζνχλ απνδεθηά επίπεδα. 

 

ΣΜΖΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Όςε 

Φπζηθή θαηάζηαζε 

Υξώκα 

Οζκή 

Όξην νζκήο 

pH 

εκείν ηήμεσο/ζεκείν πήμεσο 

Αξρηθό ζεκείν δέζεο θαη 

πεξηνρή δέζεο 

εκείν αλάθιεμεο 

Σαρύηεηα εμάηκηζεο 

:  Τγξφ. 

:  Τπφιεπθν. 

:  Υαξαθηεξηζηηθή. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

 
:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην 

) 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Υξόλνο θαύζεο 

Ρπζκόο θαύζεο 

Αλώηεξε/ρακειόηεξε 

αλαθιεμηκόηεηα ή όξηα 

εθξεθηηθόηεηαο 

Πίεζε αηκώλ 

Ππθλόηεηα αηκώλ 

ρεηηθή ππθλόηεηα 

Γηαιπηόηεηα (δηαιπηόηεηεο) 

:  Γελ ηζρχεη. 

:  Γελ ηζρχεη. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

 
 
:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 



Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 13 

 

 

 
 

ΣΜΖΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Ηδηόηεηεο δηαζπνξάο :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n- 

νθηαλόιε/λεξό 

Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

 
:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Ημώδεο 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο 

:  Γπλακηθφ (ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ): 9.7 mPa·s 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

 

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Κακία επηπξφζζεηε πιεξνθνξία. 
 

ΣΜΖΜΑ 10: ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα 
 

10.1 Γξαζηηθόηεηα :  Γηα ην παξφλ πξντφλ ή ηα ζπζηαηηθά ηνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα εηδηθά δεδνκέλα 
δνθηκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηδξαζηηθφηεηα. 

 

 

10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα :  Σν πξντφλ είλαη ζηαζεξφ. 
 

 

10.3 Πηζαλόηεηα 

επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 

:  Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο, δελ πξνθχπηνπλ επηθίλδπλεο 
αληηδξάζεηο. 

 

 

10.4 πλζήθεο πξνο 

απνθπγήλ 

:  Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 

 

 

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά : Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 
 

 

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα 

απνζύλζεζεο 

:  Κάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο, δελ ζα πξέπεη λα 
παξαρζνχλ επηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο. 

 

ΣΜΖΜΑ 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Ομεία ηνμηθόηεηα 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Απνηέιεζκα Δίδνο Γόζε Έθζεζε 

Naphtha (petroleum), 
hydrotreated heavy 

 
 
2-butoxyethanol 

 
 

 
Oxirane, 2-methyl-, polymer 
with oxirane, mono 
(2-ethylhexyl) ether 

 

 
3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 

LC50 Δηζπλνή Αηκνί 
 
LD50 Γεξκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 
LC50 Δηζπλνή Αηκνί 
LD50 Γεξκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 
LC50 Δηζπλνή θφλεο θαη 
νκίριε 
 
LD50 Γεξκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 

LC50 Δηζπλνή θφλεο θαη 
νκίριε 
LD50 Γεξκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 
 
LD50 ηνκαηηθφ 

Αξνπξαίνο 
 
Κνπλέιη 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 
Κνπλέιη 
Κνπλέιη 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 

 

 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 
 
Κνπλέιη 
Αξνπξαίνο - 
Γπλαίθα 
Αξνπξαίνο - 

>6.1 mg/l 
 
>3000 mg/kg 
>15000 mg/kg 
450 mg/l 
220 mg/kg 
300 mg/kg 
917 mg/kg 
2.76 mg/l 

 
 
>4000 mg/kg 
2645 mg/kg 

0.763 g/m³ 
 
>2000 mg/kg 
1056 mg/kg 

 
1795 mg/kg 

4 ψξεο 
 
- 
- 
4 ψξεο 
- 
- 
- 
4 ψξεο 

 
 
- 
- 

4 ψξεο 
Αεξφιπκα. 
- 
- 
 
- 



Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 14 

 

 

  

TMHMA 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο  

  
permethrin (ISO) 

 
 
 
 
 
 
 
πξνπηθνλαδφιε 

 
LC50 Δηζπλνή θφλεο θαη 
νκίριε 
LD50 Γεξκαηηθφ 
LD50 Γεξκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 
LC50 Δηζπλνή θφλεο θαη 
νκίριε 
LD50 Γεξκαηηθφ 
LD50 ηνκαηηθφ 

Άλδξαο 
Αξνπξαίνο 
 
Κνπλέιη 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 
 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 

 
>23.5 mg/l 

 
>2000 mg/kg 
>1750 mg/kg 
383 mg/kg 
480 mg/kg 

480 mg/kg 
1264 mg/m³ 

 
>4 g/kg 
1517 mg/kg 

 
4 ψξεο 
 
- 
- 
- 
- 

- 
4 ψξεο 
 
- 
- 

 

 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Δθηηκήζεηο νμείαο ηνμηθόηεηαο 
 

Οδόο Σηκή ATE 

ηνκαηηθφ 
Γεξκαηηθφ 
Δηζπλνή (αηκνί) 
Δηζπλνή (ζθφλεο θαη εθλεθψκαηα) 

15283.3 mg/kg 
3666.7 mg/kg 
183.3 mg/l 
74.33 mg/l 

Δξεζηζκόο/Γηάβξσζε 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Απνηέιεζκα Δίδνο Βαζκόο Έθζεζε Παξαηήξεζε 

3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 

Μάηηα - Τςειφο θίλδπλνο 
εξεζηζκνχ 
Γέξκα - Τςειφο θίλδπλνο 
εξεζηζκνχ 

Κνπλέιη 
 
Κνπλέιη 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Δπαηζζεηνπνηόο νπζία 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Οδόο έθζεζεο Δίδνο Απνηέιεζκα 

3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 
permethrin (ISO) 
πξνπηθνλαδφιε 

δέξκα 
 
δέξκα 
δέξκα 

Ηλδηθφ ρνηξίδην 
 
Ηλδηθφ ρνηξίδην 
Ηλδηθφ ρνηξίδην 

Γελ πξνθαιεί επαηζζεηνπνίεζε 
 
Δπαηζζεηνπνίεζε 
Δπαηζζεηνπνίεζε 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Μεηαιιαθηηθόηεηα 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Γνθηκαζία Πείξακα Απνηέιεζκα 

3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 

- Πείξακα: In vitro 
 
Αληηθείκελν: Βαθηήξηα 

Αξλεηηθφ 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Καξθηλνγέλεζε 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Σνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 



Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 15 

 

 

  

 ΣΜΖΜΑ 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο  

Ολνκαζία  

 

Μεηξηθή 

ηνμηθόηεηα 

Γνληκόηεηα Σνμίλε 

αλάπηπμεο 

 Γόζε Έθζεζε  

3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 

Θεηηθφ 
 
 

 
Αξλεηηθφ 

- 
 
 

 
- 

Αξλεηηθφ 
 
 

 
Αξλεηηθφ 

Κνπλέιη - Γπλαίθα 
 
 

 
Κνπλέιη - Γπλαίθα 

ηνκαηηθφ: 
50 mg/kg 
 
 
ηνκαηηθφ: 
20 mg/kg 

13 εκέξεο, 
7 εκέξεο 
ηελ 
εβδνκάδα 
13 εκέξεο, 
7 εκέξεο 
ηελ 
εβδνκάδα 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γπλακηθό ηεξαηνγέλεζεο 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Απνηέιεζκα Δίδνο Γόζε Έθζεζε 

3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 

Αξλεηηθφ - ηνκαηηθφ Κνπλέιη - Γπλαίθα 50 mg/kg - 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

STOT-εθάπαμ έθζεζε 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

STOT-επαλεηιεκκέλε έθζεζε 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ζπζηαηηθώλ Καηεγνξία Οδόο έθζεζεο Όξγαλα-ηόρνη 

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate Καηεγνξία 1 Δηζπλνή Γελ πξνζδηνξίδεηαη 

Σνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ζπζηαηηθώλ Απνηέιεζκα 

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy ΚΊΝΓΤΝΟ ΑΠ ΑΝΑΡΡΦΖΖ - Καηεγνξία 1 

Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο 

νδνύο έθζεζεο 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γπλεηηθέο νμείεο επηδξάζεηο ζηελ πγεία 

Δηζπλνή :  Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Καηάπνζε :  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο 
αλαπλεπζηηθέο νδνχο. 

Δπαθή κε ην δέξκα :  Απνκαθξχλεη ην ιίπνο απφ ην δέξκα. Δλδέρεηαη λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα θαη 
εξεζηζκφ ζην δέξκα. 

Δπαθή κε ηα κάηηα :  Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

πκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θπζηθά, ρεκηθά θαη ηνμηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δηζπλνή 

Καηάπνζε 

 
Δπαθή κε ην δέξκα 

:  Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 

:  Μεηαμχ ησλ επηβιαβψλ ζπκπησκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη ηα αθφινπζα: 
λαπηία ή εκεηφο 

:  Μεηαμχ ησλ επηβιαβψλ ζπκπησκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη ηα αθφινπζα: 
εξεζηζκφο 
μεξφηεηα 

ζρεκαηηζκφο ζθαζηκάησλ 

Δπαθή κε ηα κάηηα :  Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 

Καζπζηεξεκέλεο θαη άκεζεο επηπηώζεηο θαζώο θαη ρξόληεο επηπηώζεηο από βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα έθζεζε 

Βξαρππξόζεζκε έθζεζε 

Πηζαλέο άκεζεο 

επηδξάζεηο 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 



Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 16 

 

 

 
 

ΣΜΖΜΑ 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 

Πηζαλέο θαζπζηεξεκέλεο 

επηδξάζεηο 

Μαθξνπξόζεζκε έθζεζε 

Πηζαλέο άκεζεο 

επηδξάζεηο 

Πηζαλέο θαζπζηεξεκέλεο 

επηδξάζεηο 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 
 
 
:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

 
:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γπλεηηθέο ρξόληεο επηδξάζεηο ζηελ πγεία 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Απνηέιεζκα Δίδνο Γόζε Έθζεζε 

3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 

 
 
 
 
 
 
 
 
permethrin (ISO) 
 
πξνπηθνλαδφιε 

Τπνρξφληνο NOAEL 
ηνκαηηθφ 
Υξφληνο NOAEL ηνκαηηθφ 
Τπνρξφληνο NOAEL 
Γεξκαηηθφ 
Τπνμεία NOAEL ηνκαηηθφ 

 
Τπνρξφληνο NOAEL Δηζπλνή 
Αηκνί 
Τπνρξφληνο NOAEL 
ηνκαηηθφ 
Τπνρξφληνο NOAEL 
ηνκαηηθφ 
Τπνρξφληνο NOAEL 
Γεξκαηηθφ 

Αξνπξαίνο 
 
Αξνπξαίνο 
Αξνπξαίνο 

 
Κνπλέιη - Άλδξαο 
, Γπλαίθα 
Αξνπξαίνο 

 
θχινο 

Πνληηθφο 

Αξνπξαίνο 

35 mg/kg 
 
20 mg/kg 
200 mg/kg 

 
13 mg/kg 

 
1.16 mg/m³ 

 
5 mg/kg 

 
2.7 mg/kg 

 
100 mg/kg 

90 εκέξεο 
 
2 έηε 
90 εκέξεο 

 
- 

 
90 εκέξεο 

 
1 έηε 

 
17 εβδνκάδεο 

 
28 εκέξεο 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γεληθά                                    : 
 

Καξθηλνγέλεζε : 

Μεηαιιαθηηθόηεηα : 

Γπλακηθό ηεξαηνγέλεζεο    : 

Ζ παξαηεηακέλε ή επαλαιακβαλφκελε επαθή κπνξεί λα απνιηπάλεη ην δέξκα θαη λα 
νδεγήζεη ζε εξεζηζκφ, ζθάζηκν ή/θαη δεξκαηίηηδα. 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Δπηπηώζεηο θαηά ηελ 

αλάπηπμε 

Δπηπηώζεηο ζηε 

γνληκόηεηα 

:  Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 
 

 
:  Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο : Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

ΣΜΖΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1 Σνμηθόηεηα 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Απνηέιεζκα Δίδνο Έθζεζε 

Naphtha (petroleum), 
hydrotreated heavy 
 
 
2-butoxyethanol 

 

 
 
 
 
 
Oxirane, 2-methyl-, polymer 
with oxirane, mono 
(2-ethylhexyl) ether 
3-iodo-2-propynyl 

Ομεία LC50 >100 mg/l 
 
Ομεία LC50 >100 mg/l 
Ομεία LC50 >100 mg/l 
Ομεία EC50 >1000 mg/l Γιπθφ λεξφ 
Ομεία LC50 800000 µg/l Θαιαζζηλφ 
λεξφ 
Ομεία LC50 1250000 µg/l Θαιαζζηλφ 
λεξφ 
Υξφληνο NOEC 1000 mg/l Γιπθφ λεξφ 
Ομεία LC50 20 mg/l 

 
 
EC50 0.05 mg/l 

Φχθηα 
 
Γαθλία 
Φάξη 
Γαθλία - Daphnia magna 
Οζηξαθφδεξκα - Crangon 
crangon 
Φάξη - Menidia beryllina 

 
Γαθλία - Daphnia magna 
Φάξη - Brachydanio rerio 

 
 
Γαθλία - Daphnia magna 

96 ψξεο 
 
96 ψξεο 
96 ψξεο 
48 ψξεο 
48 ψξεο 
 
96 ψξεο 
 
48 ψξεο 
96 ψξεο 
 
 
21 εκέξεο 



Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 17 

 

 

   

 ΣΜΖΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο  

butylcarbamate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
permethrin (ISO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
πξνπηθνλαδφιε 

 
EC50 44 mg/l 
NOEC 0.0084 mg/l 

 
NOEC 0.049 mg/l 
Ομεία EC50 0.022 mg/l 

 
Ομεία EC50 0.16 mg/l 
Ομεία LC50 0.067 mg/l 
Ομεία NOEC 0.0046 mg/l 

 
Ομεία EC50 0.5 mg/l 
Ομεία EC50 0.00064 mg/l 
Ομεία EC50 0.00017 mg/l 
Ομεία EC50 0.112 ppb Γιπθφ λεξφ 
Ομεία IC50 >1.13 mg/l 

 
Ομεία LC50 0.548 ppb Θαιαζζηλφ λεξφ 

 
Ομεία LC50 0.0051 mg/l 
Ομεία LC50 0.0076 mg/l 
Ομεία LC50 0.62 µg/l Γιπθφ λεξφ 
Ομεία EC50 0.76 mg/l 

 
Ομεία EC50 10.2 mg/l 
Ομεία LC50 4.3 mg/l 

 
Μηθξννξγαληζκφο 
Φάξη - Pimephales promelas - 
Νχκθεο 
Φάξη - rainbow trout 
Φχθηα - Scenedesmus 
subspicatus 
Γαθλία - Daphnia magna 
Φάξη - rainbow trout 
Φχθηα - Scenedesmus 
subspicatus 
Φχθηα 
Γαθλία - Daphnia magna 
Γαθλία 
Γαθλία - Daphnia magna 
Φχθηα - Pseudokirchneriella 
subcapitata 
Οζηξαθφδεξκα - Palaemonetes 
pugio 
Φάξη 
Φάξη 
Φάξη - Oncorhynchus mykiss 
Φχθηα - Scenedesmus 
subspicatus 
Γαθλία - Daphnia magna 
Φάξη 

 
3 ψξεο 
35 εκέξεο 
 
96 ψξεο 
72 ψξεο 
 
48 ψξεο 
96 ψξεο 
72 ψξεο 
 
72 ψξεο 
48 ψξεο 
48 ψξεο 
48 ψξεο 
72 ψξεο 
 
48 ψξεο 
 
96 ψξεο 
96 ψξεο 
96 ψξεο 
72 ψξεο 
 
48 ψξεο 
96 ψξεο 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

 
12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Γνθηκαζία Απνηέιεζκα Γόζε Μόιπζκα 

3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 

OECD 301F 25 % - 28 εκέξεο 1.03 gO₂/g 

Θεσξεηηθή 
δήηεζε νμπγφλνπ 
(ThOD) 

30 mg/l 
Δλεξγνπνηεκέλε 
ιάζπε 

πκπέξαζκα/Πεξίιεςε :  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

Γηάξθεηα εκηδσήο ζην λεξό Φσηόιπζε Βηνδηαζπαζηκόηεηα 

Naphtha (petroleum), 
hydrotreated heavy 
3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 
permethrin (ISO) 
πξνπηθνλαδφιε 

- 
 
- 

 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 

ρη άκεζα 
 
Άκεζα 
 
ρη άκεζα 
ρη άκεζα 

 
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

 

Ολνκαζία πξντόληνο/ 

ζπζηαηηθώλ 

LogPow BCF Δλδερόκελνο 

Naphtha (petroleum), 
hydrotreated heavy 
3-iodo-2-propynyl 
butylcarbamate 
permethrin (ISO) 
πξνπηθνλαδφιε 

5.5 έσο 7.2 
 
2.81 

 
6.1 
3.65 

- 
 
- 
 
570 
116 

πςειφ 

ρακειφ 

πςειφ 
ρακειφ 

 
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 



 

 
 

 
 

ΣΜΖΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 

 

πληειεζηήο Καηαλνκήο 

Δδάθνπο/Νεξνύ (KOC) 
 

Κηλεηηθόηεηα 

 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
 

 
:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

ΑΒΣ :  Γελ ηζρχεη. 

αΑαΒ :  Γελ ηζρχεη. 
 

 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο 

:  Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

  

ΣΜΖΜΑ 13: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

Οη πιεξνθνξίεο ζηελ ελφηεηα απηή πεξηέρνπλ γεληθέο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο. Θα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ηε ιίζηα 
ησλ Πξνζδηνξηδφκελσλ Υξήζεσλ ζηελ Δλφηεηα 1 γηα νπνηαδήπνηε εηδηθή γηα ηελ ρξήζε πιεξνθνξία παξέρεηαη ζην(α) 
ελάξην(α) Έθζεζεο. 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πξντόλ 

Μέζνδνη δηάζεζεο :  Ζ παξαγσγή απνβιήησλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη φηαλ είλαη 
δπλαηφ. Ζ απφζεζε απηνχ ηνπ πξντφληνο, ησλ δηαιπκάησλ θαη νπνησλδήπνηε 
παξαπξντφλησλ πξέπεη πάληα λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απφζεζεο απνβιήησλ θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αξρήο. Σν πιεφλαζκα πξντφλησλ θαζψο θαη ηα κε 
αλαθπθιψζηκα πξντφληα πξέπεη λα απνηίζεληαη ρξεζηκνπνηψληαο εξγνιάβν 
απφζεζεο θαηαινίπσλ πνπ δηαζέηεη αλάινγε άδεηα. Σα απφβιεηα δελ ζα πξέπεη λα 
δηαηίζεληαη κε επεμεξγαζκέλα ζηνλ ππφλνκν εθηφο εάλ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε 
ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ αξρψλ εληφο ηεο δηθαηνδνζίαο\. 

Δπηθίλδπλα απόβιεηα : Ναη. 

Δπξσπατθόο θαηάινγνο απνβιήησλ (EWC) 
 

Κσδηθόο απνβιήησλ Πεξηγξαθή απνβιήησλ 

03 02 05* 
15 01 10* 

άιια ζπληεξεηηθά μχινπ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο 
ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ θαηάινηπα επηθηλδχλσλ νπζηψλ ή έρνπλ µνιπλζεί απφ απηέο 

πζθεπαζία 

Μέζνδνη δηάζεζεο : 
 

 
 
 

Δηδηθέο πξνθπιάμεηο : 

 

 
Ζ παξαγσγή απνβιήησλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη φηαλ είλαη 
δπλαηφ. Οη ζπζθεπαζίεο απνβιήησλ ζα πξέπεη λα αλαθπθιψλνληαη. Ζ απνηέθξσζε 
ή ε πγεηνλνκηθή ηαθή ζα πξέπεη λα κειεηψληαη κφλν φηαλ ε αλαθχθισζε δελ είλαη 
εθηθηή. 

Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξφπν. Πξνζνρή ζα 
πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ην ρεηξηζκφ άδεησλ πεξηεθηψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ θαζαξηζηεί 
ή εθπιπζεί. Οη θελνί πεξηέθηεο ή νη επελδχζεηο ελδέρεηαη λα δηαηεξνχλ νξηζκέλα 
θαηάινηπα ησλ πξντφλησλ. Απνθεχγεηαη ην ζθφξπηζκα ρπκέλνπ πιηθνχ, ε απνξξνή 
θαη επαθή κε ρψκα, πδαηαγσγνχο, ζσιήλεο απνρεηεχζεσο θαη ππνλφκνπο. 

 

ΣΜΖΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

ADR/RID IMDG IATA 
 

14.1 Αξηζκόο ΟΖΔ 
 

UN3082 UN3082 
 

UN3082 
 

 

14.2 Οηθεία 

νλνκαζία 

απνζηνιήο ΟΖΔ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ 
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ, 
ΤΓΡΔ, Δ.Α.Ο. (3-iodo-2- 
propynyl butylcarbamate, 
permethrin (ISO)) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (3-iodo- 
2-propynyl butylcarbamate, 
permethrin (ISO)) 
 

9 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (3-iodo- 
2-propynyl butylcarbamate, 
permethrin (ISO)) 



 

 
 

 
 

ΣΜΖΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

 

14.3 Σάμε/ηάμεηο 9 M6  9 

θηλδύλνπ θαηά ηε 

κεηαθνξά 
 

 
 

14.4 Οκάδα 

ζπζθεπαζίαο 

III III III 

 

14.5 

Πεξηβαιινληηθνί 

θίλδπλνη 

 

Ναη. Yes. Yes. 

 

14.6 Δηδηθέο 

πξνθπιάμεηο γηα 

ηνλ ρξήζηε 

 

Μεηαθνξά εληόο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρξήζηε: 
Μεηαθέξεηε πάληα θιεηζηά 
δνρεία, ηα νπνία λα είλαη φξζηα 
θαη αζθαιηζκέλα. Δμαζθαιίζηε 
φηη ηα άηνκα πνπ κεηαθέξνπλ 
ην πξντφλ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη 
λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο ή δηαξξνήο. 

 

Μεηαθνξά εληόο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρξήζηε: 
Μεηαθέξεηε πάληα θιεηζηά 
δνρεία, ηα νπνία λα είλαη φξζηα 
θαη αζθαιηζκέλα. Δμαζθαιίζηε 
φηη ηα άηνκα πνπ κεηαθέξνπλ 
ην πξντφλ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη 
λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο ή δηαξξνήο. 

 

Μεηαθνξά εληόο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρξήζηε: 
Μεηαθέξεηε πάληα θιεηζηά 
δνρεία, ηα νπνία λα είλαη φξζηα 
θαη αζθαιηζκέλα. Δμαζθαιίζηε 
φηη ηα άηνκα πνπ κεηαθέξνπλ 
ην πξντφλ γλσξίδνπλ ηη πξέπεη 
λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο ή δηαξξνήο. 

 

Πξόζζεηα ζηνηρεία Σν πξντφλ απηφ δελ ηαμηλνκείηαη This product is not regulated This product is not regulated 

σο επηθίλδπλν εκπφξεπκα ππφ 
ηνλ θαλνληζκφ γηα ηε κεηαθνξά 
, φηαλ κεηαθέξεηαη ζε 
ζπζθεπαζίεο κεγέζνπο ≤5 l ή ≤ 
5 kg, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
νη ζπζθεπαζίεο πιεξνχλ ηηο 
γεληθέο δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 4.1.1.1, 4.1.1.2 
θαη 4.1.1.4 έσο 4.1.1.8. 

 
Κσδηθόο πεξηνξηζκνύ 

ζήξαγγαο 

(E) 

as a dangerous good when 
transported in sizes of ≤5 L or 
≤5 kg, provided the 
packagings meet the general 
provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 
and 4.1.1.4 to 4.1.1.8. 
 
Emergency schedules (EmS) 

F-A, S-F 

as a dangerous good when 
transported in sizes of ≤5 L or 
≤5 kg, provided the packagings 
meet the general provisions of 
5.0.2.4.1, 5.0.2.6. 
1.1 and 5.0.2.8. 

 
 

14.7 Υύδελ κεηαθνξά 

ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα 

II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73 

/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC 

:  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

ΣΜΖΜΑ 15: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 
 

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

Καλνληζκόο ΔΔ (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 (REACH) Παξάξηεκα XIV – 

Λίζηα νπζηώλ πνπ ππόθεηληαη ζε έγθξηζε Οπζίεο πνπ 

πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία 

Καλέλα απφ ηα ζηνηρεία δελ παξαηίζεηαη. 

Παξάξηεκα XVII – 

Πεξηνξηζκνί ζηελ 

παξαγσγή, ζηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε 

νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 

νπζηώλ, κεηγκάησλ θαη 

αληηθεηκέλσλ 

Λνηπνί θαλνληζκνί ΔΔ 

:  Γελ ηζρχεη. 

Απνγξαθή Δπξώπεο :  Γελ πξνζδηνξίδεηαη.



Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 20 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ 15: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 
 

ΔΔ - Υεκηθέο νπζίεο ζε 

καύξε ιίζηα 

ΔΔ - Υεκηθέο νπζίεο ζε 

ιίζηα πξνηεξαηόηεηαο 

Λίζηα νινθιεξσκέλεο 

πξόιεςεο θαη ειέγρνπ 

ηεο ξύπαλζεο (IPPC) - 

Αέξαο 

Λίζηα νινθιεξσκέλεο 

πξόιεςεο θαη ειέγρνπ 

ηεο ξύπαλζεο (IPPC) - 

Νεξό 

Δζληθνί θαλνληζκνί 

 

:  Γελ είλαη θαηαγεγξακκέλν 
 

 
:  Αλαθέξεηαη 
 

 
:  Γελ είλαη θαηαγεγξακκέλν 
 
 
 
 
:  Γελ είλαη θαηαγεγξακκέλν 

Δγγξαθή πξντόληνο :  Απνγξαθή Απζηξαιίαο (AICS - Απνγξαθή Υεκηθώλ Οπζηώλ γηα ηελ Απζηξαιία 

): ια ηα ζπζηαηηθά παξαηίζεληαη ή εμαηξνχληαη. 
Απνγξαθή Κίλαο (IECSC - Απνγξαθή Τθηζηάκελσλ Υεκηθώλ Οπζηώλ ζηελ 

Κίλα): Σνπιάρηζηνλ έλα ζπζηαηηθφ δελ παξαηίζεηαη. 

Απνγξαθή Ηαπσλίαο: Γελ πξνζδηνξίδεηαη. 

Απνγξαθή Κνξέαο: ια ηα ζπζηαηηθά παξαηίζεληαη ή εμαηξνχληαη. 

Καηάινγνο Μαιαηζίαο (Καηαρώξεζε EHS): Γελ πξνζδηνξίδεηαη. 

Καηάινγνο Υεκηθώλ Οπζηώλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο (NZIoC): ια ηα ζπζηαηηθά 

παξαηίζεληαη ή εμαηξνχληαη. 
Απνγξαθή Φηιηππίλσλ (PICCS - Απνγξαθή Υεκηθώλ Πξντόλησλ θαη Υεκηθώλ 

Οπζηώλ γηα ηηο Φηιηππίλεο): Γελ πξνζδηνξίδεηαη. 

Μεηξών νπζηώλ ηεο Σατβάλ (CSNN): Γελ πξνζδηνξίδεηαη. 

Απνγξαθή ΖΠΑ (TSCA 8b - Νόκνο Ρύζκηζεο Σνμηθώλ Οπζηώλ): Γελ 

πξνζδηνξίδεηαη. 
Απνγξαθή Δπξώπεο: ια ηα ζπζηαηηθά παξαηίζεληαη ή εμαηξνχληαη. 
Απνγξαθή Καλαδά: Γελ πξνζδηνξίδεηαη. 

 
Γαλία 

Κώδηθαο MAL 

Γεξκαλία 

 

 
:  5-3 

Σάμε θηλδύλνπ γηα ην λεξό  : 2 Παξάξηεκα 4 

Υεκηθέο νπζίεο 

πξνγξάκκαηνο I ηεο ιίζηαο 

ηεο ζύκβαζεο γηα ηα ρεκηθά 

όπια 

Υεκηθέο νπζίεο 

πξνγξάκκαηνο II ηεο ιίζηαο 

ηεο ζύκβαζεο γηα ηα ρεκηθά 

όπια 

Υεκηθέο νπζίεο 

πξνγξάκκαηνο III ηεο ιίζηαο 

ηεο ζύκβαζεο γηα ηα ρεκηθά 

όπια 

:  Γελ είλαη θαηαγεγξακκέλν 
 
 

 
:  Γελ είλαη θαηαγεγξακκέλν 
 

 
 
 
:  Γελ είλαη θαηαγεγξακκέλν 

 

 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο 

αζθάιεηαο 

:  Σν πξντφλ απηφ πεξηέρεη νπζίεο γηα ηηο νπνίεο αθφκε απαηηνχληαη αμηνινγήζεηο 
ρεκηθήο αζθάιεηαο. 



Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 21 

 

 

 

Τπνδεηθλχεη ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί απφ πξνεγνχκελε έθδνζε. 

πληνκνγξαθίεο θαη 

αξθηηθόιεμα 

:  ATE = Τπνινγηζκφο νμείαο ηνμηθφηεηαο 
CLP = Καλνληζκφο ηαμηλφκεζεο, επηζήκαλζεο θαη ζπζθεπαζίαο [Καλνληζκφο (ΔΚ) ππ 
’ αξηζ. 1272/2008] 
DNEL = Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηψζεηο 
Γήισζε EUH = Γήισζε θηλδχλνπ εηδηθή ηνπ CLP 
PNEC = Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο 

RRN = Αξηζκφο θαηαρψξηζεο REACH 

Γηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη ε ηαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1272/2008 [ 

CLP/GHS] 
 

Σαμηλόκεζε Αηηηνιόγεζε 
 

Asp. Tox. 1, H304                                                                  Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 
Aquatic Acute 1, H400                                                            Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 
Aquatic Chronic 1, H410                                                        Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 

 
 

Πιήξεο θείκελν 

ζπληεηκεκέλσλ δειώζεσλ 

Ζ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πιήξεο θείκελν 

ηαμηλνκήζεσλ [CLP/GHS] 

:  H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο 

ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. 
H311 Σνμηθφ ζε επαθή κε ην δέξκα. 
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. 
H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. 
H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. 
H331 Σνμηθφ ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
H372 Πξνθαιεί βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε 

έθζεζε ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
H400 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 
H410 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. 
H412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. 

:  Acute Tox. 3, H311 ΟΞΔΊΑ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ (δεξκαηηθφ) - Καηεγνξία 3 
Acute Tox. 3, H331 ΟΞΔΊΑ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ (εηζπλνή) - Καηεγνξία 3 
Acute Tox. 4, H302 ΟΞΔΊΑ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ (ζηνκαηηθφ) - Καηεγνξία 4 
Acute Tox. 4, H332 ΟΞΔΊΑ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ (εηζπλνή) - Καηεγνξία 4 
Aquatic Acute 1, H400 ΟΞΤ ΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΤΓΑΣΗΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - 

Καηεγνξία 1 
Aquatic Chronic 1, H410  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΤΓΑΣΗΝΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - Καηεγνξία 1 
Aquatic Chronic 3, H412  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΤΓΑΣΗΝΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - Καηεγνξία 3 
Asp. Tox. 1, H304 ΚΊΝΓΤΝΟ ΑΠ ΑΝΑΡΡΦΖΖ - Καηεγνξία 1 
EUH066 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα 

δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 
Eye Dam. 1, H318 ΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΗΚΉ ΒΛΆΒΖ/ΔΡΔΘΗΜ ΣΧΝ 

ΟΦΘΑΛΜΏΝ - Καηεγνξία 1 
Eye Irrit. 2, H319 ΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΗΚΉ ΒΛΆΒΖ/ΔΡΔΘΗΜ ΣΧΝ 

ΟΦΘΑΛΜΏΝ - Καηεγνξία 2 
Skin Irrit. 2, H315 ΓΗΆΒΡΧΖ/ΔΡΔΘΗΜ ΣΟΤ ΓΈΡΜΑΣΟ - Καηεγνξία 2 
Skin Sens. 1, H317 ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΊΖΖ ΣΟΤ ΓΈΡΜΑΣΟ - Καηεγνξία 1 
STOT RE 1, H372 
(inhalation) 

ΔΗΓΗΚΉ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ ΣΑ ΡΓΑΝΑ ΣΥΟΤ - 
ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΜΔΝΖ ΈΚΘΔΖ (εηζπλνή) - Καηεγνξία 

1 

Πιήξεο θείκελν 

ζπληεηκεκέλσλ θξάζεσλ R 

:  R23- Σνμηθφ φηαλ εηζπλέεηαη. 
R48/23- Σνμηθφ: θίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο χζηεξα απφ παξαηεηακέλε 
έθζεζε φηαλ εηζπλέεηαη. 
R20- Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη. 
R22- Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπφζεσο. 
R20/22- Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηαπφζεσο. 
R20/21/22- Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη, ζε επαθή κε ην δέξκα θαη ζε πεξίπησζε 



Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πιήξεο θείκελν 

ηαμηλνκήζεσλ [DSD/DPD] 
 

 
 

Ζκεξνκελία εθηύπσζεο 

Ζκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο 

Ζκεξνκελία πξνεγνύκελεο 

έθδνζεο 

Έθδνζε 

θαηαπφζεσο. 
R65- Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε 
θαηάπνζεο. 
R41- Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. 
R36/38- Δξεζίδεη ηα κάηηα θαη ην δέξκα. 
R43- Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα. 
R66- Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 
R50- Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 
R50/53- Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 
R52/53- Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

:  Σ - Σνμηθφ 
Xn - Δπηβιαβέο 
Xi - Δξεζηζηηθφ 
Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 

:  Ηαλνπάξηνο 21, 2016. 
 

 
:  Ννέκβξηνο 24, 2015. 
 

 
:  2 

Δηδνπνίεζε γηα ηνλ αλαγλώζηε 

Από όζν γλσξίδνπκε, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ είλαη αθξηβείο. Ωζηόζν, νύηε ν αλσηέξσ 

αλαθεξόκελνο πξνκεζεπηήο νύηε νπνηαδήπνηε από ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξείεο δελ αλαιακβάλνπλ 

νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα ή ηελ πιεξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ. 

Ο ηειηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηαιιειόηεηαο νπνηνπδήπνηε πιηθνύ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ 

ρξήζηε. Όια ηα πιηθά ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ άγλσζηνπο θηλδύλνπο θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε 

πξνζνρή. Παξόηη νξηζκέλνη θίλδπλνη πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ, δελ κπνξνύκε λα εγγπεζνύκε όηη απηνί είλαη 

νη κνλαδηθνί θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ. 


