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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) n° 1907/2006 - REACH)

ASEPTANIOS AD - 2122000__

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Κανονισµός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 - αριθ. 2015/830)

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

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία του προϊόντος : ASEPTANIOS AD

Κωδικός προϊόντος : 2122000__.

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Απολύµσνση δια της αερίσς οδού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ενδείξεις χρήσης αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στην ετικέτα.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

∆ηλωµένο όνοµα εταιρείας : Laboratoires ANIOS.

∆ιεύθυνση : PAVE DU MOULIN .59260.LILLE - HELLEMMES.FRANCE.

Τηλέφωνο : + 33 (0)3 20 67 67 67.  Fax : + 33 (0)3 20 67 67 68.

e:mail : fds@anios.com

www.anios.com

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : + 33(0)1 45 42 59 59.

Εταιρεία/Οργανισµός : INRS.

ΤΜΗΜΑ 2 : Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.

Οξειδωτικά υγρά, Κατηγορία 2 (Ox. Liq. 2, H272).

Οργανικά υπεροξείδια, Τύπος G (Org. Perox. G).

Υλικό που διαβρώνει τα µέταλλα, Κατηγορία 1 (Met. Corr. 1, H290).

∆ιάβρωση του δέρµατος, Κατηγορία 1A (Skin Corr. 1A, H314).

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνιος κίνδυνος, Κατηγορία 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.

Εικονογράµµατα κινδύνου :

GHS05 GHS03

Προειδοποιητική λέξη :

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος :

607-002-00-6 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 

∆ηλώσεις επικινδυνότητας :

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό.

H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Γενικές :

P102 Μακριά από παιδιά.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Πρόληψη :

P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

Μην καπνίζετε.
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P220 ∆ιατηρείται µακριά από οξειδώσιµες ουσίες. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα

µάτια/πρόσωπο.

P284 Σε περίπτωση επέµβασης κατά τον ψεκασµό ή το χρόνο επαφής, και για την ανάκτηση, να φοράτε

κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

∆ηλώσεις προφύλαξης - Απόκριση :

P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.

P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.

Ξεπλύνετε την επιδερµίδα µε νερό [ή στο ντους].

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί

σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν

φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310 Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕ6Ν ή ένα γιατρό.

∆ηλώσεις προφύλαξης - ∆ιάθεση :

P501 Το αχρησιµοποίητο προϊόν και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα

απόβλητα.

Άλλες πληροφορίες :

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το µίγµα δεν περιέχει «Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία» (SVHC) >= 0.1% που έχουν δηµοσιευτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό

Χηµικών Προϊόντων (ECHA) σύµφωνα µε το άρθρο 57 της REACH http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Κίνδυνος αποσύνθεσης εάν έρθει σε επαφή µε καταλύτες αποσύνθεσης, αλκάλια, αναγωγικούς παράγοντες, εύφλεκτα προϊόντα.

Το προίόν είναι δραστικός οξειδωτικός παράγοντας. Κίνδυνος αποσύνθεσης εαν θερµανθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω χρήσης πώµατος εξαέρωσης, επιβάλλεται η φύλαξη των κιβωτίων σε κάθετη θέση (το πώµα στην πάνω πλευρά), προκειµένου

να αποφευχθεί επί πλέον πίεση (κίνδυνος διαροής ή/και διόγκωσης)

ΤΜΗΜΑ 3 : Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικ

Σύνταξη φράσεων H και EUH : βλ. ενότητα 16.

3.2. Μείγµατα

 Σύνθεση :

Προσδιορισµός (ΕK) 1272/2008 Σηµείωση %

INDEX: 607-002-00-6 GHS02, GHS05 B 2.5 <= x % < 10

CAS: 64-19-7 Dgr [1]

EC: 200-580-7 Flam. Liq. 3, H226

REACH: 01-2119475328-30 Skin Corr. 1A, H314

ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ

CAS: 7722-84-1 GHS07, GHS05, GHS03 B 2.5 <= x % < 10

EC: 231-765-0 Dgr [1]

REACH: 01-2119485845-22 Ox. Liq. 1, H271

Acute Tox. 4, H302

∆ΙάΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ίΟΥ ΤΟΥ Skin Corr. 1A, H314

Υ∆ΡΟΓάΝΟΥ ... % Acute Tox. 4, H332

Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 79-21-0 GHS07, GHS05, GHS09, GHS02 [1] 0 <= x % < 2.5

EC: 201-186-8 Dgr

REACH: 01-2119531330-56 Flam. Liq. 3, H226

Self-react. D, H242

ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Org. Perox. D, H242

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1A, H314

Acute Tox. 4, H332

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic = 10

Πληροφορίες για τα συστατικά :
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[1] Ουσία για την οποία ισχύουν οριακές τιµές έκθεσης στο χώρο εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών

Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό.

ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτοµο ο,τιδήποτε να πιεί.

Υπενθίµιση: ένα άτοµο που δεν διατηρεί τις αισθήσεις του πρέπει να τοποθετείται σε πλάγια θέση ανάνηψης

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση έκθεσης διά εισπνοής :

Αποµακρύνετε το άτοµο από το χώρο της έκθεσης και βγάλτε το στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε τα µάτια :

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν.

Πλύντε µε άφθονο µαλακό καθαρό νερό για 15 λεπτά κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα.

Μην αφήσετε νερό έκπλυσης να τρέξει στο µάτι που δεν έχει πειραχτεί

Να παρασχεθεί αµέσως επιπλέον φροντίδα σε οφθαλµολογική κλινική ή σε οφθαλµίατρο. ∆είξτε το δοχείο ή την ετικέτα

Συνεχίστε το ξέπλυµα µέχρι να ζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε το δέρµα :

Αν είναι δυνατό, φορέστε γάντια από καουτσούκ για να παράσχετε τις πρώτες βοήθειες.

Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. Να µην τα ξαναχρησιµοποιήσετε, αν προηγουµένως δεν τα απολυµάνετε.

Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό για 15 λεπτά.

Εάν η µολυσµένη περιοχή είναι εκτεταµένη και/ή υπάρχουν βλάβες στο δέρµα, είναι απαραίτητο να ζητήσετε ιατρική συµβουλή ή ο ασθενής να

µεταφερθεί σε νοσοκοµείο.

Σε περίπτωση καταπόσεως :

Ξεπλύνετέ του το στόµα, µην του δίνετε να πιεί, κρατήστε το άτοµο σε ηρεµία και οδηγήστε το αµέσως σε κλινική ή σε γιατρό. ∆είξτε στο γιατρό

την ετικέτα.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες

Ανατρέξτε στην ενότητα 11

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αναφερθείτε στις συστάσεις του ιατρού

ΤΜΗΜΑ 5:  Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

Αποµακρύνετε από τη φωτιά τα οξειδωτικά προϊόντα.

Αποµακρύνετε από τη φωτιά κάθε εύφλεκτο υλικό

Ψεκάστε µε νερό για να ψύξετε τις επιφάνειες που εκτέθηκαν στη φωτιά και να προστατεύσετε το προσωπικό.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, αν αυτό είναι εφικτό χωρίς κίνδυνο, αποµακρύνετε τους περιέκτες που εκτέθηκαν στη φωτιά και αποθηκεύστε τους σε

ασφαλή χώρο, µακρυά από πηγές θερµότητας.

Σε περίπτωση περιφερειακής πυρκαγιάς, υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης µε έκλυση οξυγόνου, το οποίο ευνοεί την καύση.

Κίνδυνος υπερπίεσης και ρήξης αν συµβεί αποσύνθεση σε κλειστούς περιέκτες.

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Εκτόξευση υδρατµών, αφρός, ξηρή σκόνη και διοξείδιο του άνθρακα.

Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Οργανικές ενώσεις

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα

Μία πυρκαγιά προκαλεί συχνά ένα παχύ µαύρο καπνό. 'Εκθεση στα προϊόντα αποσύνθεσης µπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.

Μην αναπνέετε µέσα σε καπνούς.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Να χρησιµοποιείται αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτική φόρµα.

ΤΜΗΜΑ 6 : Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Συµβουλευτείτε τα µέτρα ασφαλείας που ααφέρονται στα σηµεία 7 και 8.

Αποµακρύνετε τα άτοµα που δεν προστατεύονται.

Τοποθετήστε όλες τις εύφλεκτες πηγές µακρυά από την επικίνδυνη περιοχή και κρατήστε τις σε απόσταση.

Εξαλείψτε κάθε πιθανή πηγή ανάφλεξης και αερίστε τους χώρους

Αποφύγετε κάθε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μαζέψτε µέσα σε βαρέλια για απόρριψη και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσµατα µε µη αναφλέξιµα απορροφητικά υλικά, όπως είναι η άµµος,
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το χώµα και η γη διατόµων.

ΜΗΝ κλείνετε ερµητικά

Μην απορρίπτετε στο φυσικό περιβάλλον (υδάτινο ρεύµα, έδαφος, βλάστηση κλπ.)

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό

Απορροφήστε το προϊόν που χύθηκε µε απορροφητικά µη εύφλεκτα υλικά και σκουπίστε ή µαζέψτε µε φαράσι. Τοποθετήστε τα απορρίµµατα σε

βαρέλια για απόρριψη. Μην τα αναµειγνύετε µε άλλα απορρίµµατα. Πλύνετε µε άφθονο νερό την επιφάνεια που έχει µολυνθεί.

Μην συλλέξετε το προϊόν για να το ξαναχρησιµοποιήσετε

ΜΗΝ χρησιµοποιείτε υφάνσιµα, πριονίδι ή καύσιµα υλικά

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα

Θέµατα που αφορούν την αποµάκρυνση: βλ. ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισµός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Αποφύγετε κάθε επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ενδύµατα.

Χειριστείτε σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Μην κλείνετε ερµητικά τον περιέκτη.

Κίνδυνος υπερπίεσης και ρήξης αν συµβεί αποσύνθεση σε κλειστά δοχεία και σωληνώσεις.

Μην αναπνέετε τα αερολύµατα και την αχλύ του ψεκασµού.

Η διάχυση του προϊόντος πρέπει να πραγµατοποιείται:

- χωρίς την παρουσία ανθρώπων

- χωρίς τροφικές ύλες

Πριν τη διάχυση του προϊόντος, ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης οφείλει:

- να βεβαιωθεί ότι όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισµός που υπάρχει στο δωµάτιο είναι αποσυνδεδεµένος από την ηλεκτρική πρίζα, και για την Ευρώπη,

παρουσιάζει έναν ελάχιστο δείκτη προστασίας του τύπου IP55

- να ελέγξει την µη ύπαρξη θερµής επιφάνειας ή θερµού τµήµατος ή φλόγας εντός του δωµατίου

- να βεβαιωθεί ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση καύσης (φυσικού αερίου) και οξειδωτικού µέσου (οξυγόνου) είναι κλειστή

- να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα χηµικά προϊόντα, ιδίως εύφλεκτα ή οξειδωτικά ή τοξικά προϊόντα

- να ελέγξει ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό υλικό που να βρίσκεται στον άξονα διάχυσης σε απόσταση ασφαλείας 3,50 µ.

Πρόληψη Φωτιάς :

Κρατήστε µακρυά από πηγές ανάφλεξης-µην καπνίζετε

Κρατήστε µακρυά από εύφλεκτα υλικά.

Να µην χρησιµοποιείτε εργαλεία που µπορεί να δηµιουργήσουν σπινθήρες. Να µην καπνίζετε.

Συστηνόµενος εξοπλισµός και διαδικασίες :

Για την ατοµική σας προστασία, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

Τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην ετικέτα και επίσης τους κανονισµούς ασφαλείας στη βιοµηχανία.

Ντους, οφθαλµόλουτρο και σηµείο υδροληψίας σε κοντινή απόσταση.

Αλλάξτε αµέσως τα µολυσµένα και βρεγµένα ενδύµατα εργασίας.

Εξασφαλίστε καλό αερισµό του χώρου.

Απαγορευµένος εξοπλισµός και διαδικασίες :

Απαγορεύεται το κάπνισµα, η κατανάλωση τροφίµων και ποτών στους χώρους όπου χρησιµοποιείται το µείγµα.

Μην ανοίγετε τις συσκευασίες υπό πίεση.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων

∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από το φώς και από καύσιµα υλικά και αναγωγικές

ουσίες (αµίνες), οξέα, βάσεις, ενώσεις βαρέων µετάλλων (επιταχυντές, ξηραντικά, άλατα µετάλλων).

Συνιστώµενη θερµοκρασία αποθήκευσης: από +5°C έως +25°C.

Να µην κλείνετε ερµητικά το δοχείο.

Κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση διατηρείτε πάντα τα δοχεία σε όρθια θέση

Κίνδυνος υπερπίεσης και ρήξης σε περίπτωση αποσύνθεσης σε κλειστά δοχεία και σε σωληνώσεις.

Να µην υπερβαίνετε την ηµεροµηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

Μακριά από παιδιά.

Aποθήκευση σε δάπεδο ανθεκτικό στα οξέα.

Μακριά από ασύµβατα υλικά (δείτε το κεφάλαιο 10)

Προβλέψτε την ύπαρξη δοχείου κατακράτησης, όταν αποθηκεύετε µεγάλες ποσότητες.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση

Συµβουλευτείτε την παράγραφο 1 για την ένδειξη του προϊόντος

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

Τα δεδοµένα αυτού του κεφαλαίου αφορούν το συγκεκριµένο προϊόν που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Σε περίπτωση που χρησιµοποιθεί ή

εκτεθεί ταυτόχρονα µε άλλους χηµικούς παράγοντες, αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπ' όψιν κατά την επιλογή του ατοµικού
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προστατευτικού εξοπλισµού.

Η VLE (Οριακή Τιµή Έκθεσης) και η VME (Μέση Τιµή Έκθεσης) που δίνονται παρακάτω, αναφέρονται µε τον αριθµό CAS της ουσίας. Η

παράγραφος 3 δίνει µε ακρίβεια το χηµικό όνοµα που αντιστοιχεί στον αριθµό CAS.

8.1. Παράµετροι ελέγχου

Οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης :

- Γερµανία - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Υπέρβαση Παρατηρήσεις

64-19-7 10 ppm 2(I)

25 mg/m3

- Βέλγιο (∆ιάταγµα της 19/05/2009, 2010) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-19-7 10 ppm 15 ppm

25 mg/m3 38 mg/m3

7722-84-1 1 ppm

1,4 mg/m3

- Γαλλία (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Σηµειώσεις : TMP N° :

64-19-7 - - 10 25 - -

7722-84-1 1 1.5 - - - -

- Ισπανία (Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία (INSHT), Μάιος 2010) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-19-7 10 ppm 15 ppm

25 mg/m3 37 mg/m3

7722-84-1 1 ppm

1,4 mg/m3

- Πολωνία (2014) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-19-7 25 mg/m3 50 mg/m3

7722-84-1 0,4 mg/m3 0,8 mg/m3

- ∆ηµοκρατία της Τσεχίας (Κανονισµός αρ. 361/2007) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-19-7 25 mg/m3 35 mg/m3 I

7722-84-1 1 mg/m3 2 mg/m3 I

79-21-0 0,6 mg/m3 1,2 mg/m3 I

- Σλοβακία (Κανονισµός αρ. 300/2007) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-19-7 10 ppm

25 mg/m3

7722-84-1 1 ppm 1,4 mg/m3

1,4 mg/m3

- Ελβετία (SUVA 2015) :

CAS VME VLE Valeur plafond Notations

64-19-7 10 ppm 20 ppm SSC

25 mg/m3 50 mg/m3

7722-84-1 0,5 ppm 0,5 ppm SSC

0,71 mg/m3 0,71 mg/m3

- Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/164/UE, 2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Σηµειώσεις :

64-19-7 25 10 50 20 -

- Ελλάς (90/1999) :

CAS TWA : STEL : ∆άπεδο : Ορισµός : Κριτήρια :

64-19-7 10 ppm 15 ppm

25 mg/m3 37 mgm/3

7722-84-1 1 ppm 3 mg/m3

1,4 mg/m3

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κτάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι

Βεβαιωθείτε ότι οι χώροι αερίζονται καλά. Οι συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα στο χώρο εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οριακές τιµές

που δίνονται για κανονικές συνθήκες χρήσεως.

Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός

Να χρησιµοποιείτε κατάλληλο και ορθά συντηρηµένο ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό.

Να αποθηκεύετε τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό σε κατάλληλο χώρο, µακρυά από το χώρο εργασίας.
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Κατά τη χρήση, απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίµων, ποτών ή το κάπνισµα. Αφαιρείτε και πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν από εκ νέου

χρήση. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός, κυρίως στους κλειστούς χώρους.

- Προστασία των µατιών / του προσώπου

Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια.

Πριν από οποιονδήποτε χειρισµό, είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά γυαλιά µε πλευρικές ασπίδες που συµµορφώνονται µε το πρότυπο

EN166.

Τα διορθωτικά γυαλιά οράσεως δεν αποτελούν κατάλληλη προστασία.

Προβλέψετε για πίδακα πλύσεως µατιών στο χώρο εργασίας

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο, παροχή νερού σε κοντινή απόσταση

- Προστασία των χεριών

Να χρησιµοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στους χηµικούς παράγοντες σύµφωνα µε το πρότυπο EN374.

Η επιλογή γαντιών πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση µε την εφαρµογή και τη διάρκεια χρήσης στη θέση εργασίας.

Τα γάντια προστασίας πρέπει να έχουν επιλεγεί ανάλογα µε τη θέση εργασίας : άλλα χηµικά προϊόντα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν,

απαραίτητα µέσα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (κοψίµατα, τσιµπήµατα, θερµική προστασία), απαιτούµενη επιδεξιότητα.

Συνιστώνται γάντια βουτυλίου ή νιτριλίου.

Τα γάντια πρέπει να αντικαθιστώνται αµέσως, αν εµφανιστούν σηµάδια φθοράς.

- Προστασία του σώµατος

Να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα.

Το προσωπικό θα φοράει στολές εργασίας που θα πλένονται τακτικά.

Μετά την επαφή µε το προϊόν, όλα τα µέλη του σώµατος που ήρθαν σε επαφή µε την ουσία θα πρέπει να πλένονται.

Αλλάξτε αµέσως όλα τα βρεγµένα και λερωµένα ενδύµατα εργασίας.

- Προστασία της αναπνοής

Για την ανάρρωση µετά την επαφή καθώς και σε περίπτωση παρέµβασης κατά τον σχηµατισµό αερολύµατος ή κατά τον χρόνο επαφής, να

φοράτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

Να χρησιµοποιούνται φίλτρα τύπου Β1Ρ1 ή Β2Ρ2

Ανανεώστε τον αέρα του χώρου κατεργασίας πριν από την ανάκτηση

9 ανανεώσεις αέρα.

ΤΜΗΜΑ 9 : Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

Φυσική κατάσταση : ρευστό υγρό

Χρώµα: άχρωµο

Οσµή: ασθενής, χαρακτηριστική οξικού οξέος

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

pH : δεν καθορίζεται.

ισχυρώς όξινο.

Σηµείο / περιοχή βρασµού : δεν καθορίζεται.

Περιοχή σηµείου αναφλέξεως : 60°C < ΣA <= 93°C

Πίεση ατµού (50°C) : δεν έχει σχέση.

Πυκνότητα : +/- 1.0

Υδατοδιαλυτότητα : ∆ιαλυτό.

Σηµείο / περιοχή τήξης : δεν καθορίζεται.

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης : δεν καθορίζεται.

Σηµείο / περιοχή αποσύνθεσης : δεν καθορίζεται.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Οξειδωτικός παράγοντας.

Οξειδωτική ουσία

pH προϊόντος: < 2

ΤΜΗΜΑ 10 : Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Το προϊόν είναι ένας δραστικός οξειδωτικός παράγοντας. Κίνδυνος αποσύνθεσης αν θερµανθεί.

10.1. Αντιδραστικότητα

∆εν γίνεται επικίνδυνη αντίδραση εάν τηρηθούν οι προδιαγραφές/ενδείξεις για τη φύλαξη και τη διαχείριση.

Εξωθερµική αντίδραση µε τις βάσεις.

10.2. Χηµική σταθερότητα

Αυτό το µείγµα είναι σταθερό στις συνθήκες χειρισµού και αποθήκευσης που συνιστώνται στην ενότητα 7.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Πρβ. ενότητες 10.1, 10.2 και 10.5
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10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Να αποφεύγετε :

- το τζελ

Να µην αναµειχθεί µε άλλα προϊόντα.

Να µην αναµιγνύεται µε χλωριωµένα προϊόντα.

Αποσυντίθεται µε τη θερµότητα και το φως.

Αποφύγετε την έκθεση στο φώς και τον ήλιο.

10.5. Μη συµβατά υλικά

Ισχυρές βάσεις.

Χλωριωµένα προϊόντα.

Ορείχαλκος, χαλκός, σίδηρος, ψευδάργυρος

Καταλύτες αποσύνθεσης, αλκάλια, αναγωγικοί παράγοντες, σίδηρος, γαλβανισµένοι χάλυβες

Καµία γνωστή ασυµβατότητα µε τα υλικά που απαντώνται για τις χρήσεις που συνιστώνται.

∆είτε τον επιστηµονικό φάκελο*: Πίνακας συµβατότητας προϊόντων/υλικών

* διαθέσιµος µετά από αίτηµα

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε υψηλές θερµοκρασίες, ενδέχεται να σχηµατισθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης όπως καπνός, µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα,

οξείδια του αζώτου.

ΤΜΗΜΑ 11 : Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

11.1.1. Χηµικές ουσίες

∆εν αναφέρεται

11.1.2. Μείγµα

Τα τοξικολογικά δεδοµένα του µείγµατος (αποτελέσµατα µελετών ή κατ' εφαρµογήν της συµβατικής µεθόδου) περιγράφονται παρακάτω.

Οξεία τοξικότητα :

Εκτίµηση οξείας τοξικότητας (ERE)*:

ERE για χορήγηση από το στόµα: > 2000  mg/kg

* σύµφωνα µε τη µέθοδο υπολογισµού που παρουσιάζεται στον κανονισµό CLP (Ταξινόµηση, Επισήµανση, Συσκευασία) Μέρος 3 Κεφάλαιο 3.1,

µε βάση τα δεδοµένα για τα διάφορα συστατικά που περιλαµβάνονται στο προϊόν

Σε περίπτωση κατάποσης: εγκαύµατα στις ανώτερες πεπτικές και αναπνευστικές οδούς, εµετός µε αίµα, σοβαρές βλάβες στους βλεννογόνους

και κινδυνος διάτρησης.

Κίνδυνος πρόκλησης τοξικού πνευµονικού οιδήµατος, σε περίπτωση παρατεταµένης εισπνοής του προϊόντος.

Κίνδυνος αερώδους εµβολής.

∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος :

Σοβαρός ερεθισµός του δέρµατος, έγκαυµα, ερυθρότητα, δερµατίτιδα, νέκρωση ιστών.

Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών :

Σοβαρές οφθαλµικές βλάβες

Εγκαύµατα που χαρακτηρίζονται από ενόχληση ή πόνο, υπερβολικό βλεφάρισµα, δακρύρροια και ερυθρότητα, οίδηµα του επιπεφυκότα.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρµατος :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Καρκινογένεση :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — µία εφάπαξ έκθεση :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — επαναλαµβανόµενη έκθεση :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

Κίνδυνος από αναρρόφηση :

Προϊόν µη ταξινοµηµένο σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου.

ΤΜΗΜΑ 12 : Οικολογικές πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παροσιάζονται στη συνέχεια στηρίζονται σε δεδοµένα που αφορούν τις ενώσεις.

Αποφύγετε απόρριψη του προϊόντος σε υδάτινα ρεύµατα.
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12.1. Τοξικότητα

12.1.1. Ουσίες

∆εν αναφέρεται

12.1.2. Μείγµατα

Χρόνια τοξικότητα:

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

Το προϊόν αυτό αποικοδοµείται στο νερό σε οξικό οξύ και οξυγόνο.

Το οξικό οξύ είναι εύκολα βιοδιαποικοδοµήσιµο

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 13 : Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

Πρέπει να καθοριστεί κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων του µείγµατος ή/και του περιέκτη του σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας

2008/98/ΕΚ.

Μην αδειάζετε σε υδάτινα ρεύµατα.

Οι συσκευασίες δεν πρέπει να ξααναχρησιµοποιούνται.

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα :

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και κυρίως

χωρίς να δηµιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα ή την πανίδα.

Ανακυκλώστε ή ρίψτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά προτίµηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εξουσιοδοτηµένη εταιρία.

Συσκευασίες που έχουν λερωθεί :

Αδειάστε τελείως το δοχείο.

Παραδώστε το σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων.

Κωδικούς αποβλήτων (απόφασης 2001/573/EK, οδηγίας 2006/12/EOK, οδηγίας 94/31/EOK για τα επικίνδυνα απόβλητα) :

18 01 06 * chemicals consisting of or containing dangerous substances

20 01 14 * acids

Για πληροφορίες:

Οι κώδικες των παρακάτω αποβλήτων δίνονται µόνο ενδεικτικά

Ο κώδικας του απορρίµατος πρέπει να προσδιορίζεται από τον χρήστη ανάλογα µε την εφαρµογή του προϊόντος.

18=απόβλητα προερχόµενα από ιετρική φροντίδα ανθρώπων ή ζώων και/ή την σχετική έρευνα (εκτός από απόβλητα εστίασης τα οποία δεν

προέρχονται άµεσα από ιατρική φροντίδα).

20=Αστικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια εµπορικά, βιοµηχανικά και απόβλητα οργανισµών) περιλαµβανοµένων των κλασµάτων τα

οποία συλλέγονται ξεχωριστά.

ΤΜΗΜΑ 14 : Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

Μεταφέρετε το προϊόν σύµφωνα µε τους όρους του ADR για οδική µεταφορά, του RID για σιδηροδροµική, του IMDG για θαλάσσια και του

ICAO/IATA για αεροµεταφορά (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. Αριθµός ΟΗΕ

3149

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

UN3149=ΜΕΙΓΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟ ΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ µε οξέα, νερό και λιγότερο από 5 % υπερο ξικό οξύ,

σταθεροποιηµένο

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

- Ταξινοµηση :
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5.1+8

14.4. Οµάδα συσκευασίας

II

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

-

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

ADR/RID Κατηγορία Κωδικός Αριθµός Ετικέτα Ταυτότητα LQ Dispo. EQ Κατ. σήραγγα

5.1 OC1 II 5.1+8 58 1 L 196 553 E2 2 E

IMDG Κατηγορία 2*Ετικέτα Αριθµός LQ EmS Dispo. EQ

5.1 8 II 1 L F-H,S-Q 196 E2

ΙΑΤΑ Κατηγορία 2*Ετικέτα Αριθµός Επιβάτης Επιβάτης Μεταφορέα Μεταφορέα σηµείωση EQ

ς ς

5.1 8 II 550 1 L 554 5 L A96 E2

5.1 8 II Y540 0.5 L - - A96 E2

Όσον αφορά τις περιορισµένες ποσότητες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.7 του OACI/IATA και το κεφάλαιο 3.4 της ADR και του IMDG.

Όσον αφορά τις εξαιρούµενες ποσότητες, ανατρέξτε στην ενότητα 2.6 του OACI/IATA και το κεφάλαιο 3.5 της ADR και του IMDG.

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

Άνευ αντικειµένου

ΤΜΗΜΑ 15 : Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

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

Πληροφορίες σχετικά µε την ταξινόµηση και τη σήµανση που εµφανίζονται στην ενότητα 2:

Οι ακόλουθοι κανονισµοί λήφθηκαν υπόψη:

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και προσαρµογές αυτού.

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας

Οι πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας των ουσιών που υπάρχουν στο προϊόν περιλαµβάνονται στις

σχετικές ενότητες του παρόντος δελτίου δεδοµένων ασφαλείας, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

ΤΜΗΜΑ 16:Άλλες πληροφορίες

Επειδή οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε το χρήστη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας

βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία µας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.

Πάντοτε, είναι υπευθυνότητα του χρήστη, το να λαµβάνει όλες τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τις νόµιµες απαιτήσεις και τους τοπικούς

κανονισµούς.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας θα πρέπει να θεωρούνται ως περιγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας

που αφορούν στο εν λόγω µείγµα.

Συνιστάται η πληροφορία που περιέχεται σε αυτό το φυλλάδιο δεδοµένων ασφαλείας να  είναι διαθέσιµη στους χρήστες σε κατάλληλη µορφή.

Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται µε το συγκεκριµένο προϊόν και ενδέχεται να µην ισχύουν σε συνδυασµό µε άλλα προϊόντα. Το προϊόν δεν

πρέπει να χρησιµοποιηθεί για εφαρµογή διαφορετική από αυτές που ορίζονται στην επικεφαλίδα 1 χωρίς προηγουµένως να ληφθούν γραπτές

οδηγίες χρήσεως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

-  § 2

-  § 3

-  § 4

-  § 8

-  § 11

-  § 12

-  § 14

∆ιατύπωση των φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα 3 :

H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα.

H242 Η θέρµανση µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη ισχυρό οξειδωτικό.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H312 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
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Συντοµογραφίες :

ADR : Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων.

IMDG : ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εµπορευµάτων.

IATA : ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών.

IOCA : ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας.

RID : Κανονισµός για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων.

GHS03 : φλόγα υπέρανω κύκλου

GHS05 : διάβρωση

PBT: Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική.

vPvB: Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη.

SVHC : Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία.
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