Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφων α με τον Καν ον ισμό (Ε.Κ.) Αρ. 453/2010
Ημερομην ία έκδοσης: 11/01/2018

Έκδοση: 1.0

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1.
Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Μορφή π ροϊόντος
: Μείγμα
Εμπ ορική ονομασία
: Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Κωδικός π ροϊόντος
: 1C32
1.2.
Συναφ είς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1.

Συναφ είς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Προδ. βιομηχανικής/επ αγγελματικής χρήσης
Χρήση της ουσίας/του μείγματος

: Μόνο για χρήση σε νοσοκομεία και για επ αγγελματική χρήση. Δεν προορίζεται για οικιακή
χρήση.
: Ουδέτερο απ ορρυπ αντικό

1.2.2.
Αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
1.3.
Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφάλειας
Κατασκευαστής:
STERIS Corporation
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US
Αριθμός τηλεφώνου για π ληροφορίες: 1-800-548-4873 (Τμήμα Εξυπ ηρέτησης Πελατών για π ροϊόντα του κλάδου υγείας)
Αρ. τηλεφώνου επ είγουσας ανάγκης στις Η.Π.Α. 1-314-535-1395 (STERIS), 1-800-424-9300 (CHEMTREC)
Προμηθευτής:
STERIS Ireland Limited
IDA Business and Technology Park
Tullamore
County Offaly
R35 X865
Ireland.
Αρ. τηλεφώνου για το Προϊόν/Τεχνικές π ληροφορίες: +44 (0) 116 276 8636
Ηλ. ταχ.: asksteris_msds@steris.com
1.4.
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθμός επ είγουσας ανάγκης

: +44 (0) 1895 622 639

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1.

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αρ. 1272/2008 [CLP] Προβολή στοιχείων CLP + ταξινόμησης DPD στο τμήμα 2.1
Skin Corr/Irritation 3 H316
Eye Dam. 2B
H320
Για το π λήρες κείμενο των φράσεων Η: βλ. Τμήμα 16.
Ανεπιθύμητες φ υσικοχημικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
2.2.
Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφ ωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 1272/2008 [CLP]
Προειδοπ οιητική λέξη (CLP)
: Προειδοπ οίηση
Δηλώσεις επ ικινδυνότητας (CLP)
Δηλώσεις π ροφύλαξης (CLP)

: H316 - Προκαλεί ήπ ιο ερεθισμό του δέρματος
H320 - Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό.
: P264 - Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπ λύνετε προσεκτικά με νερό
για αρκετά λεπ τά. Εάν υπ άρχουν φακοί επ αφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε
να ξεπ λένετε.
P332+P313 - Εάν π αρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επ ισκεφθείτε γ ιατρό.
P337+P313 - Εάν δεν υπ οχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επ ισκεφθείτε γιατρό.

2.3.
Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1.
Ουσία
Δεν εφαρμόζεται.
3.2.
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Ονομασία

Αναγνωριστικός κωδικός
προϊόντος

%

Ταξινόμηση σύμφωνα με
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ.
1272/2008 [CLP]

Αιθοξυλιωμέν ες Αλκοόλ Τασεν εργό

(Αρ. CAS) 68439-46-3
(Αρ. EC) 614-482-0

1 -5

Acute Tox. 4 (από το στόμα), H302
Ey e Dam. 1, H318

Πολυ(οξυ-1,2-αιθαν διυλ), άλφα, -φαιν υλ-, ωμέγα, -υδρόξυ

(Αρ. CAS) 9004-78-8
(Αρ. EC) 500-013-6

1 -5

Skin Irrit. 2, H315
Ey e Irrit. 2, H319

1-οκταν αμίν η, N,N-διμεθυλ-, N-οξείδιο

(Αρ. CAS) 2605-78-9
(Αρ. EC) 607-854-9
(Αρ.REACH) 01-2119409076-45-0002

1 -2

Skin Irrit. 2, H315
Ey e Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Πολυμερές του μεθυλοξιραν ίου με οξιράν ιο

(Αρ. CAS) 9003-11-6

0,5 - 1,5

Μη ταξιν ομημέν ο

Για το π λήρες κείμενο των φράσεων Η: βλ. Τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1.

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Μέτρα π ρώτων βοηθειών γενικά
Μέτρα π ρώτων βοηθειών σε π ερίπ τωση
εισπ νοής
Μέτρα π ρώτων βοηθειών σε π ερίπ τωση
επ αφής με το δέρμα
Μέτρα π ρώτων βοηθειών σε π ερίπ τωση
επ αφής με τα μάτια

Μέτρα π ρώτων βοηθειών σε π ερίπ τωση
κατάπ οσης

: Μη χορηγείτε τίπ οτε απ ό το στόμα, αν ο π αθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Εάν αισθάνεστε
άσχημα συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όταν είναι δυνατό).
: Μεταφέρετε τον π αθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση π ου
διευκολύνει την αναπ νοή. Εάν δεν αναπ νέει, κάντε του τεχνητή αναπ νοή.
Συμβουλευθείτε/Επ ισκεφθείτε γιατρό αμέσως.
: Ξεπ λύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό, επ ί τουλάχιστον 15 λεπ τά. Αφαιρέστε άμεσα όλο
το ρουχισμό π ου έχει μολυνθεί. Ξεπ λύνετε το δέρμα με νερό. Εάν δεν υπ οχωρεί ο δερματικός
ερεθισμός, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό αμέσως.
: Ξεπ λύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο τρεχούμενο νερό επ ί 10 έως 15 λεπ τά, κρατώντας τα
βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευτείτε/επ ισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο. Εάν υπ άρχουν φακοί
επ αφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπ λένετε.
Συμβουλευθείτε/Επ ισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
: Εάν ο π αθών διατηρεί π λήρως τις αισθήσεις του/βρίσκεται σε εγρήγορση. Ξεπ λύνετε το στόμα.
ΜΗΝ π ροκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν ο
π αθών διατηρεί π λήρως τις αισθήσεις του, δώστε νερό ή γάλα.

4.2.
Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες
Συμπ τώματα/τραυματισμοί σε π ερίπ τωση
: Η επ ανειλημμένη ή π αρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπ ορεί να π ροκαλέσει δερματικό
επ αφής με το δέρμα
ερεθισμό.
Συμπ τώματα/τραυματισμοί σε π ερίπ τωση
: Μέτρια ερεθιστικό για τα μάτια.
επ αφής με τα μάτια
4.3.
Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φ ροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1.
Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα π υροσβεστικά μέσα
: Χρησιμοπ οιήστε π υροσβεστικά μέσα κατάλληλα για π εριβάλλουσα πυρκαγιά
5.2.
Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Επ ικίνδυνα π ροϊόντα διάσπ ασης σε περίπτωση : Μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα.
π υρκαγιάς
5.3.
Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Οδηγίες για την π υρόσβεση
: Να δίνετε π ροσοχή όταν αντιμετωπ ίζετε π υρκαγιά σε χώρο με χημικά. Απ οτρέπετε την εισροή
του νερού π υρόσβεσης στο π εριβάλλον.
Προστατευτικός εξοπ λισμός για τους
π υροσβέστες

: Μην εισέρχεστε στο χώρο της π υρκαγιάς χωρίς κατάλληλο π ροστατευτικό εξοπλισμό,
συμπ εριλαμβανομένης προστασίας του αναπ νευστικού συστήματος.

6.1.
Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα
: Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπ άρχει κίνδυνος. Αποφεύγετε την επ αφή με το δέρμα, τα
μάτια και τα ρούχα. Απ οφεύγετε την εισπνοή εκνεφωμάτων ή σπ ρέι. Το υλικό π ου τυχόν έχει
χυθεί, ενδέχεται να είναι επ ικίνδυνο για ολίσθηση. Διασφαλίζετε επαρκή αερισμό. Να εργάζεστε
σε καλά αεριζόμενο χώρο.
6.1.1.
Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
: Απ ομάκρυνση του μη απ αραίτητου π ροσωπ ικού.
6.1.2.
Για άτομα που προσφ έρουν πρώτες βοήθειες
Προστατευτικός εξοπ λισμός
: Εξοπ λίζετε το π ροσωπ ικό καθαρισμού με κατάλληλα μέσα π ροστασίας.
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
: Αερίζετε το χώρο.
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6.2.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Απ οτρέπετε την απ ελευθέρωση της ουσίας στις απ οχετεύσεις και στα ύδατα δημόσιας χρήσης. Εάν το υγρό εισρεύσει στους υπ ονόμους ή τα ύδατα
δημόσιας χρήσης, ειδοπ οιήστε τις αρχές.
6.3.
Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μέθοδοι για καθαρισμό
: Το χυμένο υλικό μπ ορεί να συλλεχθεί με σφουγγαρίστρα και, στη συνέχεια να ξεπ λυθεί με νερό.
Οι μικρές π οσότητες μπ ορούν να ξεπλυθούν σε υπονόμους υγειονομικής αποχέτευσης με
άφθονες π οσότητες νερού.
6.4.
Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Βλ. Τμήμα 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική π ροστασία

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1.

Προφ υλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

: Προϊόν για χρήση μόνο σε νοσοκομεία και για επ αγγελματική χρήση. Διαβάστε την ετικέτα π ριν
απ ό τη χρήση. Απ οφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και μην εισπ νέετε τους ατμούς και
τα εκνεφώματα. Παρέχετε καλό αερισμό στο χώρο κατεργασίας, για να απ οτρέψετε το
σχηματισμό ατμών. Για π ερισσότερες π ληροφορίες, βλ. Τμήμα 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική
π ροστασία.
Μέτρα για την υγιεινή
: Πλύνετε τα χέρια σας και τις άλλες εκτεθειμένες π εριοχές με ήπ ιο σαπ ούνι και νερό π ροτού φάτε,
π ιείτε ή καπ νίσετε, καθώς και όταν φεύγετε απ ό την εργασία σας. Διαχωρίστε το ρουχισμό
εργασίας απ ό το ρουχισμό π όλης. Πλένετε το ρουχισμό ξεχωριστά. Χειρίζεστε εφαρμόζοντας
τις ορθές π ρακτικές βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας.
7.2.
Συνθήκες για την ασφαλή φ ύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Τεχνικά μέτρα
: Θα π ρέπ ει να υπ άρχουν εγκαταστάσεις π λυσίματος/νερό διαθέσιμο για τον καθαρισμό των
ματιών και του δέρματος. Παρέχετε αερισμό απ αγωγής ή άλλα μηχανικά μέσα ελέγχου, για να
διατηρήσετε τις συγκεντρώσεις εκνεφωμάτων ή/και ατμών π ου μεταφέρονται με τον αέρα
χαμηλότερα απ ό τα συνιστώμενα όρια έκθεσης. Άχρωμο έως υπ οκίτρινο.
Συνθήκες απ οθήκευσης
: ∆ιατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. Να διατηρείτε τον π εριέκτη κλειστό όταν δεν
χρησιμοπ οιείται. Απ οθηκεύετε σε ξηρό, δροσερό χώρο με καλό αερισμό.
7.3.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1.

Παράμετροι ελέγχου

Δεν εφαρμόζεται.
8.2.
Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

: Παρέχετε αερισμό απ αγωγής ή άλλα μηχανικά μέσα ελέγχου, για να διατηρήσετε τις
συγκεντρώσεις εκνεφωμάτων ή/και ατμών π ου μεταφέρονται με τον αέρα χαμηλότερα απ ό τα
συνιστώμενα όρια έκθεσης.

Εξοπ λισμός ατομικής π ροστασίας

: Απ οφεύγετε τη μη απ αραίτητη έκθεση. Ο εξοπ λισμός ατομικής π ροστασίας θα π ρέπ ει να
επ ιλέγεται με βάση τις συνθήκες υπ ό τις οπ οίες γίνεται ο χειρισμός ή η χρήση αυτού του
π ροϊόντος. Προστατευτικός ρουχισμός. Γάντια. Γυαλιά π ροστασίας.

Προστασία των χεριών

: Φοράτε γάντια απ ό καουτσούκ.

Προστασία των ματιών
Προστασία του δέρματος και του σώματος
Προστασία των αναπ νευστικών οδών

: Φοράτε ειδικά γυαλιά για χημικά ή γυαλιά ασφαλείας.
: Να φοράτε κατάλληλη π ροστατευτική ενδυμασία.
: Σε π ερίπ τωση ανεπαρκούς αερισμού, φοράτε κατάλληλο εξοπ λισμό προστασίας του
αναπ νευστικού.

Άλλες π ληροφορίες

: Μην τρώτε, μην π ίνετε και μην καπ νίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 9: Φ υσικές και χημικές ιδιότητες
9.1.

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση
Όψη
Χρώμα

: Υγρό
: Διαυγές
: Άχρωμο έως υπ οκίτρινο

Οσμή

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Όριο οσμής

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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pH

: 7,7 π ερίπ ου

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (οξικός
βουτυλεστέρας=1)
Σημείο τήξεως

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο π ήξεως

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο ζέσεως
Σημείο ανάφλεξης

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία
: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία απ οσύνθεσης

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πίεση ατμών

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σχετική π υκνότητα ατμών στους 20 °C

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σχετική π υκνότητα

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πυκνότητα
Διαλυτότητα

: 1,03 g/ml Ειδικό βάρος
: Νερό: Πλήρως διαλυτό

Log Pow

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Ιξώδες, κινηματικό
Ιξώδες, δυναμικό

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία
: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Εκρηκτικές ιδιότητες

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Οξειδωτικές ιδιότητες

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Όρια εκρηκτικότητας

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

: Δεν υπ άρχουν διαθέσιμα στοιχεία

9.2.
Άλλες πληροφορίες
Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1.

Δραστικότητα

Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
10.2.
Χημική σταθερότητα
Σταθερό υπ ό κανονικές συνθήκες.
10.3.
Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Δεν θα γίνει επ ικίνδυνος πολυμερισμός.
10.4.

Συνθήκες προς αποφ υγήν

Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
10.5.
Μη συμβατά υλικά
Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
10.6.
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Η θερμική διάσπ αση π αράγει: Αναθυμιάσεις. Μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1.
Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
: Μη ταξινομημένο
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.
Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
LD50 απ ό το στόμα σε αρουραίο
> 2000 mg/kg
Αιθοξυλιωμένες Αλκοόλ Τασενεργό (68439-46-3)
LD50 απ ό το στόμα σε αρουραίο
1400 mg/kg
LD50 δερματική έκθεση σε κουνέλι
> 20 ml/kg
ATE CLP (απ ό το στόμα)
4190,000 mg/kg σωματικού βάρους
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

: Η επ ανειλημμένη ή π αρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπ ορεί να π ροκαλέσει δερματικό ερεθισμό
pH: 7,7 π ερίπ ου

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

: Μέτρια ερεθιστικό για τα μάτια
pH: 7,7 π ερίπ ου
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Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφων α με τον Καν ον ισμό (Ε.Κ.) Αρ. 453/2010

Αναπ νευστική ευαισθητοποίηση ή
ευαισθητοπ οίηση του δέρματος
Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων
Καρκινογένεση
Τοξικότητα για την αναπ αραγωγή

: Μη ταξινομημένο
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
: Μη ταξινομημένο
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
: Μη ταξινομημένο
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
: Μη ταξινομημένο
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπ αξ : Μη ταξινομημένο
έκθεση)
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
: Μη ταξινομημένο
(επ ανειλημμένη έκθεση)
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
Κίνδυνος εισπ νοής
Πιθανές ανεπ ιθύμητες επ ιπτώσεις και
συμπ τώματα στην ανθρώπ ινη υγεία

: Μη ταξινομημένο
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης
: Μη ταξινομημένο
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν π ληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1.

Τοξικότητα

Οικολογία – γενικά

12.2.

Το(Τα) τασιενεργό(ά) π ου περιέχεται(ονται) σε αυτό το σκεύασμα π ληροί(ούν) τα κριτήρια
βιοαπ οικοδομησιμότητας, όπ ως αναφέρονται στον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 648/2004 για τα
απ ορρυπ αντικά. Τα στοιχεία π ου υπ οστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό διατηρούνται στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα διατεθούν σε αυτές εφόσον
υπ οβάλουν απευθείας αίτημα ή υπ οβληθεί αίτημα απ ό κάπ οιον κατασκευαστή
απ ορρυπ αντικών.

:

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Ανθεκτικότητα και ικανότητα απ οικοδόμησης
Δεν έχει π ροσδιοριστεί.
12.3.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Δεν έχει π ροσδιοριστεί.
12.4.

Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
12.5.
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
12.6.

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
: Απ οφύγετε την απ ελευθέρωση στο π εριβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1.
Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Συστάσεις για τη διάθεση των απ οβλήτων

Οικολογία - απ όβλητα υλικά

: Το π ροϊόν μπ ορεί να εκπ λυθεί σε σύστημα υγειονομικών υπονόμων με άφθονες π οσότητες
νερού, εάν κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με την τοπ ική ή εθνική νομοθεσία. Να διατίθεται με ασφαλή
τρόπ ο, σύμφωνα με τους τοπ ικούς/εθνικούς κανονισμούς. Μην επ ιτρέπ ετε την εισροή στα
επ ιφανειακά ύδατα ή στις υδρορροές. Διασφαλίστε την τήρηση όλων των εθνικών/τοπ ικών
κανονισμών.
: Απ οφύγετε την απ ελευθέρωση στο π εριβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.
Αριθμός Ο.Η.Ε.
Δεν απ οτελεί επικίνδυνο αγαθό, με την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.
14.2.
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
Δεν εφαρμόζεται.
14.3.
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
Δεν εφαρμόζεται.
14.4.
Ομάδα συσκευασίας
Δεν εφαρμόζεται.
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Prolystica® 2X Concentrate Neutral Detergent
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφων α με τον Καν ον ισμό (Ε.Κ.) Αρ. 453/2010

14.5.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επ ικίνδυνο για το π εριβάλλον
Θαλάσσιος ρυπ αντής
Άλλες π ληροφορίες

: Όχι
: Όχι
: Δεν υπ άρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες διαθέσιμες.

14.6.
Ειδικές προφ υλάξεις για τον χρήστη
14.6.1. Χερσαία μεταφ ορά
Κατηγορία μεταφοράς (ADR)
: Μη επ ικίνδυνο.
14.6.2. Θαλάσσια μεταφορά
Κλάση IMDG
14.6.3.

Αερομεταφορά

Κλάση ICAO/IATA
14.6.4.

: Μη επ ικίνδυνο.
: Μη επ ικίνδυνο.

Εσωτερική πλωτή μεταφ ορά

Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
14.7.
Χύδην μεταφ ορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC
Δεν εφαρμόζεται.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
15.1.
15.1.1.

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

Δεν π εριέχει καμία ουσία υπ οψήφια για ένταξη στο REACH.
15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί
Δεν υπ άρχουν π ρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες.
15.2.
Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Ημερομηνία αναθεώρησης

: 11/01/2018

Πηγές βασικών δεδομένων

: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Κ.) Αρ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 αναφορικά με την ταξινόμηση, την επ ισήμανση και τη
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, ο οπ οίος τροπ οπ οιεί και καταργεί τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ
και 1999/45/ΕΚ και τροπ οπ οιεί τον Κανονισμό (E.Κ.) αρ. 1907/2006.

Καμία
Πλήρες κείμενο των φράσεων H- και EUH:
Acute Tox. 4 (απ ό το στόμα)
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
H302
H315
H316
H318
H319
H320
H335

Οξεία τοξικότητα (απ ό το στόμα), Κατηγορία 4
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 1
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπ αξ έκθεση), Κατηγορία 3
Επ ιβλαβές σε π ερίπ τωση κατάποσης
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προκαλεί ήπ ιο ερεθισμό του δέρματος
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό
Μπ ορεί να π ροκαλέσει ερεθισμό της αναπ νευστικής οδού

Δ.Δ.Α. Ε.Ε. (REACH Παράρτημα II)
2

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων δεν αποτελούν προδιαγραφές, ούτε εγγύηση για συγκεκριμένες ιδιότητ ες. Οι πληροφορίες έχουν σκοπό να παράσχουν γενικές γνώσεις όσον
αφορά την υγεία και την ασφάλεια, με βάση τις γνώσεις που διαθέτουμε σχετικά με το χειρισμό, την αποθήκευση και τη χρήση του προϊόντος. Δεν ισχύουν για μη τυπικές ή ασυνήθεις χρήσεις του προϊόντος
ή για περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι οδηγίες ή οι συστάσεις.
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