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ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Ταυτιστής προϊόντος:

Τεμάχιο Νο. (παραγωγός/προμηθευτής):
Στοιχεία της ουσίας ή του μείγματος:

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

Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις
Raw material for cosmetics

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

 προμηθευτής(κατασκευαστής/εισαγωγέας/διανομέας/χρήστης)

 Dr. Straetmans GmbH
Merkurring 90
22143 Hamburg
Germania

Τηλέφωνο: + 49 - (0)40 - 6693560
Φαξ: + 49 - (0)40 - 669356310

 Τμήμα πληροφοριών:

 Laboratory
E-Mail

+ 49 - (0)40 - 6693560
labor@dr-straetmans.de

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης + 49 - (0)40 - 6693560

 Το νούμερο αυτό απαντά μόνο σε έργασιμες ώρες.

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

 Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Αυτό το μείγμα θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [CLP].

 Acute Tox. 4 / H302 Οξεία τοξικότητα (στοματική) Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 Eye Irrit. 2 / H319 Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός στα μάτια Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

 Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕK

Αυτό το μείγμα θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό 1999/45/EΚ.

 Xn; R22 Επιβλαβές Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
 Xi; R36 Ερεθιστικό Ερεθίζει τα μάτια.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και χαρακτηριστεί σύμφωνα με οδηγίες της ΕΕ ή των νομοθεσιών της εκάστοτε χώρας.

 Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

 Διαγράμματα απεικόνισης κινδύνου

 

Προσοχή

 Δηλώσεις επικινδυνότητας
 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

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

μάτια/πρόσωπο.
 P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν

αισθανθείτε αδιαθεσία.
 P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν

υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 P330 Ξεπλύνετε το στόμα.
 P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

 περιέχει:
 2-φαινοξυαιθανόλ
 Octane-1,2-diol

 Συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας (ΕΕ)
 not applicable
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 Χαρακτηρισμός (67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕK)
  

Xn Επιβλαβές

 Δηλώσεις επικινδυνότητας
 22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
 36 Ερεθίζει τα μάτια.

 Δήλωση προφύλαξης
 26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

 περιέχει:
 2-φαινοξυαιθανόλ (INCI: Phenoxyethanol)
 Octane-1,2-diol (INCI: Caprylyl Glycol)

 Ειδικός χαρακτηρισμός συγκεκριμένων παρασκευών:
 not applicable

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

 περιγραφή προϊόντος / χημικός χαρακτηρισμός

Περιγραφή INCI: Phenoxyethanol; Caprylyl Glycol

Επικίνδυνο περιεχόμενο

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

 Κωδ.-ΕK
αριθμός CAS
Νο. καταλόγου

Αριθμός REACH
Χημική ονομασία
Κατάταξη:

Βαρ-%
Σημείωση

 204-589-7
122-99-6
603-098-00-9

Reg 01-2119488943-21-0000
2-φαινοξυαιθανόλ
Acute Tox. 4  H302  /  Eye Irrit. 2 H319

50 - 100

 214-254-7
1117-86-8

Reg.Nr. 01-2119966905-22-0003
Octane-1,2-diol
Eye Irrit. 2  H319

5 - 10

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕK

 Κωδ.-ΕK
αριθμός CAS
Νο. καταλόγου

Αριθμός REACH
Χημική ονομασία
Κατάταξη:

Βαρ-%
Σημείωση

 204-589-7
122-99-6
603-098-00-9

Reg 01-2119488943-21-0000
2-φαινοξυαιθανόλ (INCI: Phenoxyethanol)
Xn; R22 / Xi; R36

50 - 100

 214-254-7
1117-86-8

Reg.Nr. 01-2119966905-22-0003
Octane-1,2-diol (INCI: Caprylyl Glycol)
Xi; R36

5 - 10

 περαιτέρω πληροφορίες
 

Κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση λιποθυμίας μην
δίνετε τίποτε από το στόμα, βάλτε σε σταθερή πλάγια θέση και αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

Μετά την εισπνοή

Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή συγκοπή
αναπνοής χρήση τεχνητής αναπνοής.

 Μετά την επαφή με το δέρμα
 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο

νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλύματα.



Ασφαλείας
σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 453/2010

Τεμάχιο Νο.: 14153
Ημερομηνία
εκτύπωσης

10.07.2013

Εκδοχή

Verstatil PC
Ενημέρωση 18.10.2012 EL
Ημερομηνία έκδοσης 10.07.2013 Σελίδα3 / 8

Μετά την επαφή με τα μάτια

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση ερεθισμού των ματιών ζητήστε τη βοήθεια
οφθαλμίατρου.

Mετά την κατάπωση

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστ:

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλη πυροσβεστικό υλικό

Νερό, σκόνη, Αφρός, Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Ακατάλληλα πυροσβεστικά υλικά λόγω ασφάλειας:

κανένας, καμμία, κανένα/κανένας.

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

Οι αναθυμιάσεις είναι βαρύτερες από τον αέρα, εξαπλώνονται στο δάπεδο και δημιουργούν με τον αέρα εκρηκτικά μείγματα.
Αέρια/αναθυμιάσεις, επιβλαβές Αέρια: μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα

5.3. Ειδική προστατευτική ενδυμασία για την πυρόσβεση:

Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

περαιτέρω πληροφορίες

Προφυλάξτε από την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστημα, στο υγρό και στεγνό περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Μην αναπνέετε το αέριο/τους ατμούς/το αερόλυμμα. Εξασφαλίστε
καθαρό αέρα.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

 Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Ενημερώστε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε
περίπτωση ρύπανσης ποταμών, λιμνών ή αγωγούς πόσιμου νερού, σύμφωνα με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

 Οι ποσότητες που διασπείρονται να περιορίζονται με άκαυστα υλικά (π.χ.άμμο, χώμα, βερμικουλίτη, γη διατόμων) και να
απορρίπτονται σε ειδικά προβλεπόμενα δοχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δες κεφάλαιο 13). Καθαρισμός με ουσίες
καθαρισμού, μή χρησιμοποιείτε διαλύτες.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

 Προσοχή στις οδηγίες προφύλαξης (δες κεφάλαιο 7 και 8).

ΤΜΗΜΑ 7: Xειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
 

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

Mέτρα προφύλαξης από φωτία και εκρήξεις:

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Προϋποθέσεις για χώρους φύλαξης και για δοχεία

Αποθήκευση σε συμφωνία με τους κανόνες ασφαλείας της επιχείρησης. Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Το δοχείο να
διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Μην αδειάζετε δοχεία με πίεση-δεν είναι δοχείο πίεσης! Απαγόρευση καπνίσματος.
Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εγκεκριμένα άτομα. Διατηρήστε το δοχείο καλώς κλεισμένο και σε όρθια θέση για την πρόληψη
πιθανής διαρροής.

Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους

Κρατήστε μακριά από δυνατά όξινες και αλκαλικές ουσίες όπως και από οξειδωτικά μέσα.

περαιτέρω πληροφορίες για την αποθήκευση

Μακριά από θερμότητα. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος.



Ασφαλείας
σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)
σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 453/2010

Τεμάχιο Νο.: 14153
Ημερομηνία
εκτύπωσης

10.07.2013

Εκδοχή

Verstatil PC
Ενημέρωση 18.10.2012 EL
Ημερομηνία έκδοσης 10.07.2013 Σελίδα4 / 8

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Διαβάστε τις τεχνικές πληροφορίες.Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

 Κωδ.-ΕK
αριθμός CAS

Περιγραφή τύπος Οριακή τιμή
STEL (EC) TWA (EC)

Μονάδα

 -

 περαιτέρω πληροφορίες

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Φροντείστε για καλό εξαερισμό.

 Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης

 Προστασία των αναπνευστικών
 Χρήση ανεπνευστικής προστασίας σε επίδραση αναθυμιάσεων, σκόνης και εκνεφωμάτων.

 Προστασία χεριών
 Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

 Προστασία οφθαλμών

 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

 Σωματική προστασία

 φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

 Μέτρα ασφαλείας

 Μετά από επαφή με το δέρμα καθαρίστε βασικά με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιείστε κάποιο κατάλληλο καθαριστικό μέσο.

 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

 Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Βλέπε κεφάλαιο 7. Δεν θεωρείται απαραίτητη
η λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
 Όψη: υγρό

 Μορφή υγρό

 χρώμα άχρωμος

 Οσμή χαρακτηριστικός

 Πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα ασφαλείας Μονάδα μέθοδος Σημείωση
 Σημείο ανάφλεξης (°C) 120 °C
 Θεμοκρασία ανάφλεξης σε oC: 310 °C
 κατώτερο όριο εκρηκτικότητας: 1,4 Vol%
 Ανώτερο όριο έκρηξης 9,0 Vol%
 Πίεση ατμού (20°C) 1,4 mbar
 Πυκνότητα (20°C) 1,10 g/cm³
 Υδατοδιαλυτότητα (g/L) αδιάλυτο g/L
 Τιμή pH(c=100,0%; 20°C) ~ 7
 Σημείο ζέσης/εύρος βρασμού 140 °C
 Σημείο τήξης/περιοχή τήξης ~ 13

9.2. Άλλες πληροφορίες:

συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερό (log P O/W)
1,16

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. Δραστικότητα

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό, όταν εφαρμόζονται οι συνιστώμενοι κανονισμοί για αποθήκευση και χειρισμό. Περισσότερες πληροφορίες για σωστή
αποθήκευση: δες κεφάλαιο 7.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κρατείστε μακριά απο ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις και ισχυρά οξειδωτικά μέσα για να αποφευχθούν εξώθερμες αντιδράσεις.
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10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

10.5. Μη συμβατά υλικά

10.6. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης

κανένας, καμμία, κανένα/κανένας. Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα
παραπροϊοντα διάσπασης, π.χ.: διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, καπνός.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

 Περαιτέρω πληροφορίες: βλέπε Φυλλάδιο τεχνικών στοιχείων.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

 Οξεία τοξικότητα

2-φαινοξυαιθανόλ
στοματική, LD50, Αρουραίος: > 2000 mg/kg

2-φαινοξυαιθανόλ
δερματική, LD50, κουνέλι: > 2000 mg/kg

Octane-1,2-diol
στοματική, LD50, Αρουραίος: 2200 mg/kg

Octane-1,2-diol
Υπο-οξεία στοματική τοξικότητα, NOEL(C):, Αρουραίος: 50 mg/kg κ.β./ημέρα    (28 D)

Octane-1,2-diol
Υπο-οξεία στοματική τοξικότητα, NOAEL(C):, Αρουραίος: 300 mg/kg κ.β./ημέρα    (28 D)

 Ερεθισμός και κνησμός

2-φαινοξυαιθανόλ
μάτια, κουνέλι: Αξιολόγηση Ερεθιστικό
Methode: OECD 405

2-φαινοξυαιθανόλ
δέρμα, κουνέλι: Αξιολόγηση μη καυστικός.
Methode: OECD 404

Octane-1,2-diol
μάτια, κουνέλι: Αξιολόγηση Ερεθιστικό
Methode: Draize-Test

Octane-1,2-diol
δέρμα, κουνέλι: Αξιολόγηση μη καυστικός.
Methode: Patch test

 ευαισθητοποίηση

Octane-1,2-diol
δέρμα, Ποντίκι: ; Αξιολόγηση δεν υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης.
Methode: OECD 429

Octane-1,2-diol
δέρμα, Ινδικό χοιρίδιο: ; Αξιολόγηση δεν υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης.
Methode: OECD 406

 Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

 Κίνδυνος ασφυξίας

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

 Επιδράσεις CMR (καρκινογένεση, μεταλλαξιμότητα και τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή)

2-φαινοξυαιθανόλ
Μετάλλαξη των κυττάρων μικροβίων; Αξιολόγηση Δεν υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις για καρκινογένεση ιν βίτρο.
IUCLID-File

Octane-1,2-diol
Μετάλλαξη των κυττάρων μικροβίων; Αξιολόγηση Δεν υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις για καρκινογένεση ιν βίτρο.
Methode: Δοκιμασία Ames

Octane-1,2-diol
Μετάλλαξη των κυττάρων μικροβίων; Αξιολόγηση Δεν υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις για καρκινογένεση ιν βίτρο.
Methode: OECD 476

Πρακτική εμπειρία/σε ανθρώπους

Σημείωση
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Συνοπτική αξιολόγηση των ιδιoτήτων κατα CMR

 Τα συστατικά αυτού του μίγματος δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια για κατάταξη στην κατηγορία CMR 1 ή 2. σύμφωνα με
67/548/ΕΟΚ.

 

ΤΜΗΜΑ 12: Oικολογικές πληροφορίες

 Βιοαποικοδομησιμότητα

 Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια τουOECD). Το συμπέρασμα της αναφοράς βγήκε από τα
χαρακτηριστικά των συστατικών.

12.1. Τοξικότητα

2-φαινοξυαιθανόλ
Τοξικότητα ψαριών, LC50, Leuciscus idus (χρυσοκέφαλος):   220 - 460 mg/L (96 h)
IUCLID-File

2-φαινοξυαιθανόλ
Τοξικότητα νερόψυλλων, EC50, Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος): > 500 mg/L   (48 h)
IUCLID-File

2-φαινοξυαιθανόλ
Τοξικότητα των φυκιών, ErC50, Scenedesmus subspicatus: > 500 mg/L   (72 h)
IUCLID-File

Octane-1,2-diol
Τοξικότητα νερόψυλλων, EC50, Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος): 176 mg/L   (48 h)
Methode: OECD 202

Octane-1,2-diol
Οξεία (βραχυχρόνια) τοξικότητα νερόψυλλων, EC10, Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος): 146 mg/L   (48 h)
Methode: OECD 202

Octane-1,2-diol
Τοξικότητα των φυκιών, EC10, Pseudokirchneriella subcapitata: 22 mg/L   (72 h)
Methode: OECD 201

Octane-1,2-diol
Τοξικότητα των φυκιών, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 46 mg/L   (72 h)
Methode: OECD 201

 Μακροπρόθεσμος Οικοτοξικότητα

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

2-φαινοξυαιθανόλ
Βιοαποικοδομησιμότητα:   90 - 100 % (15 D); Αξιολόγηση Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια τουOECD).
Methode: OECD 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A

Octane-1,2-diol
Βιοαποικοδομησιμότητα: 75 %   (28 D); Αξιολόγηση Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια τουOECD).
Methode: OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E

Octane-1,2-diol
Βιοαποικοδομησιμότητα: > 70 %   (60 D); Αξιολόγηση Εύκολη βιολογική διάσπαση (σύμφωνα με τα κριτήρια τουOECD).
Methode: OECD 311

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Octane-1,2-diol
συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερό (log P O/W):  1

 παράγοντας βιοσυγκέντρωσης

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

τοξικολογικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ

Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια PBT/vPvB βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

 Δεν είναι αναμενόμενες κάποιες αρνητικές οικολογικές δράσεις σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
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13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

 Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές / Προϊόν
Συμβουλή

 Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να
διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Διάθεση αποβλήτων σύμφωνα των οδηγιών της ΕΕ 75/442/ΕΟΚ και 91/689/ΕΟΚ περί αποβλήτων
και επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις τελευταίες εκδοχές.

 Προτεινόμενη λίστα για τον χαρακτηρισμό και την κωδικοποίηση των απορριμμάτων σύμφωνα με την ΕΑΚV
 070699 Abfälle a. n. g.

 συσκευασία
Συμβουλή

 Μή μολυσμένες και άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Δοχεία που δεν έχουν κενωθεί κανονικά αποτελούν
ειδικά απόβλητα.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

 Αυτή η παρασκευή είναι κατηγοριοποiημένη ως μη επικίνδυνη σύμφωνα τις Οδηγίες Ματαφορών (ADR/RID, IMDG,
ICAO/IATA).

 Μη επικίνδυνο υλικό σε σχέση με τους παρόντες κανονισμούς μεαφορών.

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
  not applicable

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
 

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
 not applicable

14.4. Ομάδα συσκευασίας
 not applicable

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επίγεια μεταφορά (ADR/RID)

Marine pollutant not applicable

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Να μεταφέρεται πάντοτε σε κλειστά, όρθια και ασφαλή δοχεία. Να διασφαλιστεί, ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν
γνωρίζουν τι να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαφυγής.
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό: βλέπε τμήματα 6 - 8

 περαιτέρω πληροφορίες

 Επίγεια μεταφορά (ADR/RID)

 κώδικας περιορισμού σήραγγας

 μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG)

 Κωδικός EmS not applicable

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

δεν χρησιμοποιείται

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

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

 Κανονισμοί ΕΕ

 Eθνικές διατάξεις

 Επισημάνσεις αναφορικά με τον περιορισμό απασχόλησης
 Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (92/85/ΕOK) για την προστασία εγκύων και

θυλάζουσων μητέρων.
Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΕ).

 Περαιτέρω προδιαγραφές, περιορισμοί και διατάξεις

 Η ουσία/παρασκευή της εμφανίζεται στους ακόλουθους εθνικούς καταλόγους:

AICS no information

DSL no information
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IECSC no information

KECI no information

MITI no information

PICCS no information

TSCA not listed

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σε αυτό το σκεύασμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

 Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων Ρ και H (αριθμός και πλήρες κείμενο):
 Acute Tox. 4 / H302 Οξεία τοξικότητα (στοματική) Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 Eye Irrit. 2 / H319 Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός στα μάτια Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 Xn; R22 Επιβλαβές Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
 Xi; R36 Ερεθιστικό Ερεθίζει τα μάτια.

 περαιτέρω πληροφορίες
 Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φύλλο ασφάλειας βασίζονται στο τρέχον επίπεδο γνώσης καθώς και σε εθνικούς

και κοινοτικούς κανονισμούς. Το προϊόν δεν μπορεί χωρίς γραπτή άδεια να χρησιμοποιηθεί αλλιώς απ''ότι περιγράφεται στο
κεφάλαιο 1. Είναι πάντα υποχρέωση του χρήστη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εκπληρώνει όλους τους
τοποκούς κανονισμούς και τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Οι πληροφορίες σε αυτό το έντυπο ασφαλείας περιγράφουν
απαιτήσεις ασφάλειας του προϊόντος μας και δεν παρουσιάζουν καμμιά επιπλέον διασφάλιση για τα χαρακτηριστικά του.

Παράρτημα:

 Δεν υπάρχουν προς το παρόν καθόλου στοιχεία/πληροφορίες για σενάρια έκθεσης, έτσι ώστε δεν μπορει να διεξαχθεί μια 
αξιολόγηση του σκευάσματος.
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