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

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Ονομασία προΐόντος : Geogard 221 
 

 

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

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγματος 
 

: Συντηρητικά καλλυντικών 
 

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Εταιρεία 
 

: Lonza Ltd 
Muenchensteinerstrasse 38 
CH-4002 Basel 
Switzerland 
Business Telephone: +41 61 316 81 11 

Lonza Cologne GmbH 
Nattermannallee 1 
DE-50829 Köln, Germany 
Business Telephone: + 49 221 99 1990 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
Υπεύθυνο/εκδίδον πρόσωπο 

: 
sds@lonza.com 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης 

: Lonza Ltd, CH-4002 Basel, Switzerland 
Τηλέφωνο: +41 61 313 94 94 (24h) 
  

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4  H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4  H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

Εικονογράμματα κινδύνου 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προειδοποιητική λέξη 
 

: Προσοχή 
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Δηλώσεις επικινδυνότητας 
 

: H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
 

Δηλώσεις προφυλάξεων 
 

: 
Πρόληψη:  

P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ ατμούς/ 
εκνεφώματα. 

Επέμβαση:  

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), 
ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα. 
 
Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.2 Μείγματα 

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά  

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 
Αριθμός καταλόγου 
Αριθμός 
καταχώρησης 

Ταξινόμηση Συγκέντρωση 
(% w/w) 

Benzyl alcohol 100-51-6 
202-859-9 
603-057-00-5 
01-2119492630-38-
XXXX 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 

>= 70 - < 90 

3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-
2,4(3H)-dione 

520-45-6; 771-03-9 
208-293-9 
607-163-00-2 
01-2120747930-51-
XXXX 

Acute Tox. 4; H302 >= 5 - < 10 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16. 
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Σε περίπτωση εισπνοής 
 

:  Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. 
Κατόπιν σημαντικής έκθεσης συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση αναισθησίας γυρίστε τον ασθενή σε θέση 
ανάπαυσης στο πλάι και συμβουλευθείτε τον γιατρό. 
Σε περίπτωση μη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, 
αρχίστε τεχνητή αναπνοή. 
Διατηρείτε ελεύθερη την αναπνευστική οδό. 
 

Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα 
 

:  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο σαπούνι και νερό. 
Σε περίπτωση επαφής με την ενδυμασία, βγάλτε την 
ενδυμασία. 
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Κατά την εμφάνιση ερεθισμού του δέρματος ή αλλεργικών 
αντιδράσεων, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια 
 

:  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με πολύ νερό. 
Απομακρύνετε το φακούς επαφής. 
Προστατέψτε το υγιές μάτι. 
Κρατείστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε. 
Εάν ο ερεθισμός των ματιών διαρκεί, συμβουλευτείτε έναν 
ειδικό γιατρό. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης 
 

:  Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό. 
Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει 
χάσει τις αισθήσεις του. 
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. 
 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα : Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Μεταχείριση 
 

: Θεραπεία συμπτωμάτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Kατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 
 

:  Εκνέφωμα νερού 
Αφρός σταθερός σε αλκοόλη 
Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης 
 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
μέσα 
 

:  Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως 
 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της 
πυρκαγιάς 
 

:  Θέρμανση ή πυρκαγιά μπορούν να απελευθερώσουν 
δηλητηριώδη αέρια. 
 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 
 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική 
συσκευή. Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία 
προστασίας.  
 

Περαιτέρω πληροφορίες 
 

:  Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείστε ψέκασμα 
νερού. 
 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Προσωπικές προφυλάξεις 
 

:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. 
Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. 
Χρησιμοποιείστε συσκευή προστασίας της αναπνοής, αν 
υπάρχει πιθανότητα επαφής με ατμούς του προϊόντος κατά τις 
εργασίες. 
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6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 
 

:  Λάβατε μέτρα, ώστε το προΐόν να μη διοχετευθεί σε 
αποχετεύσεις. 
Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό 
είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. 
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού 
 

:  Περιορίστε τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, 
απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, 
βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε δοχείο για απόρριψη 
 σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις (βλέπε 
ενότητα 13). 
 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8. 
 
Για την διάθεση των αποβλήτων βλέπε ενότητα 13. 
 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισμό 
 

: Αποφεύγετε τον σχηματισμό αεροζόλ. 
Μην αναπνέετε ατμούς/σκόνη. 
Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της εργασίας. 
Λάβετε μέτρα για επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση 
στους χώρους εργασίας. 
Το νερό καθαρίσματος πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με τους 
τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. 
 

Υποδείξεις προστασίας σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και 
έκρηξης 
 

:  Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών 
εκκενώσεων.  
 

Μέτρα υγιεινής 
 

:  Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την 
ενδυμασία. Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μη 
καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
 

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 

Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 
 

:  Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Διατηρείται σε 
καλά εξαεριζόμενο χώρο. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις/μέσα 
λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχούν στα πρότυπα της τεχνικής 
ασφάλειας. Για να διατηρηθεί η ποιότητα του προϊότνος, 
αποθηκεύεται μακρυά από θερμότητα και άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία.  
 

Άλλες πληροφορίες 
 

:  Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και 
χρήση.  
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Ειδική χρήση ή χρήσεις 
 

:  Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας. 

Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006: 

Ονομασία της ουσίας Τελική χρήση Οδοί έκθεσης Δυνητικές βλάβες της 
υγείας 

Τιμή 

Benzyl alcohol Καταναλωτές Από στόματος Βραχυπρόθεσμη 
έκθεση, Οξεία - 
συστεμικά 
αποτελέσματα 

20 mg/kg 

 Καταναλωτές Από στόματος Μακροχρόνια - 
συστεμικά 
αποτελέσματα 

4 mg/kg 

 Καταναλωτές Εισπνοή Βραχυπρόθεσμη 
έκθεση, 
Συστηματικές 
επιπτώσεις 

27 mg/m3 

 Καταναλωτές Εισπνοή Μακροχρόνια - 
συστεμικά 
αποτελέσματα 

5,4 mg/m3 

 Εργαζόμενοι Εισπνοή Βραχυπρόθεσμη 
έκθεση, 
Συστηματικές 
επιπτώσεις 

110 mg/m3 

 Εργαζόμενοι Εισπνοή Μακροχρόνια - 
συστεμικά 
αποτελέσματα 

22 mg/m3 

 Εργαζόμενοι Δέρμα Βραχυπρόθεσμη 
έκθεση, 
Συστηματικές 
επιπτώσεις 

40 mg/kg 

 Εργαζόμενοι Δέρμα Μακροχρόνια - 
συστεμικά 
αποτελέσματα 

8 mg/kg 

προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
1907/2006: 

Ονομασία της ουσίας Περιβαλλοντικό Τμήμα Τιμή 

Benzyl alcohol Εδαφος 0,456 mg/kg 

 Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 39 mg/l 

 Θαλάσσιο ίζημα 0,527 mg/kg 

 Θαλάσσιο ύδωρ 0,1 mg/l 

 Ίζημα του γλυκού νερού 5,27 mg/kg 

 Γλυκό νερό 1 mg/l 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

Προστασία των ματιών :  Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία σύμφωνα 
με ΕΝ166 
 

Προστασία των χεριών 
 

Υλικό : Καουτσούκ νιτρίλιο 
 

Παρατηρήσεις : Να φοράτε προστατευτικά γάντια. χρόνοι αντοχής: > 480 min  
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 Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των οδηγιών της ΕΕ 
89/689/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από 
αυτή.  
 

Προστασία του δέρματος και 
του σώματος 

:  Η προστασία του σώματος επιλέγεται ανάλογα με τη 
ποσότητα και συγκέντρωση της επικίνδυνης ουσίας στο 
χώρο εργασίας. 
 

Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

:  Σε περίπτωση σχηματισμού ατμών χρησημοποιείστε 
προστασία της αναπνοής με εγκεκριμένο τύπο φίλτρου. 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ABEK. 
 

   Προστασία αναπνοής με φίλτρο ατμού (EN 141) 
 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Όψη 
 

: υγρό 
 

Χρώμα 
 

:  κίτρινο 
 

Οσμή 
 

:  Καμία γνωστή. 
 

Όριο οσμής 
 

:  δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

pH 
 

: δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Σημείο τήξης/περιοχή τήξης 
 

:  
δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Σημείο ζέσης / εύρος σημείων 
ζέσης 
 

:  
δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Σημείο ανάφλεξης 
 

: > 96 °C 
 

Ταχύτητα εξάτμισης 
 

:  δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, 
αέριο) 
 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ανώτερο όριο έκρηξης 
 

: δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Κατώτερο όριο έκρηξης 
 

: δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Πίεση ατμών 
 

: δεν έχει προσδιορισθεί  
 

Σχετική πυκνότης ατμών 
 

: δεν έχει προσδιορισθεί  
 

Σχετική πυκνότητα 
 

: δεν υπάρχουν στοιχεία 

Διαλυτότητα (διαλυτότητες) 
Υδατοδιαλυτότητα 

 
: λίγο διαλυτό  

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 
 

: δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : δεν έχει προσδιορισθεί  
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Θερμοκρασία αποσύνθεσης 
 

:  δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

Ιξώδες 
Ιξώδες, κινητικό 

 
: δεν έχει προσδιορισθεί  

 
Εκρηκτικές ιδιότητες 
 

: Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος.  
 

Οξειδωτικές ιδιότητες 
 

: δεν υπάρχουν στοιχεία  
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 

δεν υπάρχουν στοιχεία 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

10.1 Αντιδραστικότητα 

Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση. 

10.2 Χημική σταθερότητα 

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Επικίνδυνες αντιδράσεις 
 

:  Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης. 
Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 

Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

: Θερμότητα. 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 

Υλικά προς αποφυγή 
 

:  Ισχυρά οξέα και ισχυρές βάσεις 
Οξειδωτικά μέσα 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Oξείδια αζώτου (NOx) 
Οξείδια του άνθρακος 
Δεν συμβαίνει διάσπαση εάν χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται. 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 
 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 1 596 mg/kg  
Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 
 

:  Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: 1,67 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 4 h 
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα 
Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού 
 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος 

Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών 
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Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος 

Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 

Γoνιδιoτοξικότητα in vitro 
 

: Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών 
κυττάρων- Αξιολόγηση 
 

:  Δεν θεωρείται μεταλλαξιογόνο 
 

Καρκινογένεση 

Αποτέλεσμα: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Καρκινογένεση - Αξιολόγηση 
 

:  Δεν θεωρείται καρκινογόνο 
 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή 

Επιπτώσεις στη γονιμότητα 
 

:  Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Tοξικότητα για την 
αναπαραγωγή - Αξιολόγηση 
 

:  Δεν θεωρείται τοξικό για τη παραγωγή 
 

STOT-εφάπαξ έκθεση 

Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

STOT-επανειλημμένη έκθεση 

Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Τοξικότητα αναρρόφησης 

Καμία ταξινόμηση σχετικά με την τοξικότητα αναρρόφησης 
 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Τα ακόλουθα τοξικολογικά στοιχεία αναφέρονται σε: 

 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione   (CAS-Αριθ.: 520-45-6) 
 

Οξεία τοξικότητα 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 
 

:  LD50 (Αρουραίος): 1 480 mg/kg  
Μέθοδος: DOT 
 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος 

Είδος: Κουνέλι 
Χρόνος έκθεσης: 4 h 
Μέθοδος: DOT 
Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός του δέρματος 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών 
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Είδος: Μάτι κοτόπουλου 
Χρόνος έκθεσης: 4 h 
Αξιολόγηση: Κανένας ερεθισμός των ματιών 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 438 
Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός των ματιών 
ΟΕΠ: ναι 
 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος 

Είδος Δοκιμής: Local Lymph Node Assay 
Είδος: Ποντίκι 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 429 
Αποτέλεσμα: ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟ 
ΟΕΠ: ναι 
 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 

Γoνιδιoτοξικότητα in vitro 
 

: Είδος Δοκιμής: Τεστ Ames 
Είδος: Salmonella typhimurium 
Αποτέλεσμα: αρνητικό 
 
 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή 

Επιπτώσεις στη γονιμότητα 
 

:  Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

STOT-εφάπαξ έκθεση 

Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

STOT-επανειλημμένη έκθεση 

Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

 

 Benzyl alcohol   (CAS-Αριθ.: 100-51-6) 
 

Οξεία τοξικότητα 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος 
 

:  LD50 (Αρουραίος): 1 610 mg/kg  
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 
 

:  LC50 (Αρουραίος): > 4,178 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 4 h 
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα 
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία 
τοξικότητα μέσω εισπνοής 
 

Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματος 
 

:  LD50 (Κουνέλι): 2 000 mg/kg 
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία 
τοξικότητα από το δέρμα 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος 

Είδος: Κουνέλι 
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Χρόνος έκθεσης: 4 h 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404 
Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός του δέρματος 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών 

Είδος: Κουνέλι 
Αξιολόγηση: Κανένας ερεθισμός των ματιών 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405 
Αποτέλεσμα: μέτρια ερεθιστικό 
 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος 

Είδος Δοκιμής: Magnusson & Kligman 
Είδος: Υδρόχοιρος 
Αποτέλεσμα: ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟ 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 

Γoνιδιoτοξικότητα in vitro 
 

: Είδος Δοκιμής: Τεστ Ames 
Αποτέλεσμα: αρνητικό 
 
 

 
 

: Είδος Δοκιμής: ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ 
Είδος: κύτταρα λεμφώματος ποντικού 
Αποτέλεσμα: αμφίβολο 
 
 

 
 

: Είδος Δοκιμής: Τεστ παραμόρφωσης χρωματοσωμάτων in 
vitro 
Αποτέλεσμα: θετικό 
 
 

Γoνιδιoτοξικότητα in vivo 
 

:  Είδος Δοκιμής: In vivo δοκιμή μικροπυρήνων 
Είδος: Ποντίκι 
Τρόπος Εφαρμογής: ip 
Δόση: 50 -100-200 mg/kg 
Αποτέλεσμα: αρνητικό 
 
 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή 

 
 

  Είδος: Ποντίκι, θηλυκό 
Τρόπος Εφαρμογής: Από στόματος 
Δόση: 10d  
Γονιμότητα: NOAEL: 550 mg / kg τροφίμων 
 

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης 

Είδος: Αρουραίος 
Τρόπος Εφαρμογής: Από στόματος 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Παρατηρήσεις: Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική ευαισθητοποίηση σε ευαίσθητα άτομα. 
 
Παρατηρήσεις: Είναι δυνατόν η απορρόφηση από το δέρμα 
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Παρατηρήσεις: Υψηλές συγκεντρώσεις ατμού μπορούν να 
επιφέρουν αναισθησία. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα 

Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Βιοαποδομησιμότητα 
 

:  Αποτέλεσμα: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Βιοσυσσώρευση 
 

:  Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 

Διανομή μεταξύ των 
περιβαλλοντικών 
διαμερισμάτων 
 

: Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Αξιολόγηση 
 

: Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται 
ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως 
ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα 
του 0,1% ή υψηλότερα. 
 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Άλλες οικολογικές υποδείξεις 
 

:  δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

 

Τα ακόλουθα οικοτοξικολογικά δεδομένα αναφέρονται σε: 

 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione   (CAS-Αριθ.: 520-45-6) 

 
 

Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  NOEC (Cyprinus carpio (Κυπρίνος)): 218 - 415 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Παρακολούθηση μέσω ανάλυσης: όχι 
 

Βιοαποδομησιμότητα 
 

:  Είδος Δοκιμής: OECD Coupled Units 
Συγκέντρωση: 12 mg/l 
Αποτέλεσμα: βιολογικά διασπώμενα και 
Βιοαποικοδόμηση:  99 % 
Μέθοδος: OECD TG 303 A 
ΟΕΠ: όχι 
 

 
 

  Είδος Δοκιμής: Τεστ Zahn-Wellens 
Συγκέντρωση: 400 mg/l 
Αποτέλεσμα: βιολογικά διασπώμενα και 
Βιοαποικοδόμηση:  96 % 
Χρόνος έκθεσης: 14 d 
Μέθοδος: OECD TG 302 B 
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  Είδος Δοκιμής: Δοκιμασία Έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) 
Συγκέντρωση: 2 mg/l 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
Βιοαποικοδόμηση:  81 % 
Σχετικό με: Θεωρητικά απαιτούμενο οξυγόνο 
Χρόνος έκθεσης: 30 d 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301D 
ΟΕΠ: όχι 
 

Βιοσυσσώρευση 
 

:  Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Διανομή μεταξύ των 
περιβαλλοντικών 
διαμερισμάτων 
 

: Παρατηρήσεις: δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Αξιολόγηση 
 

: Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική 
ούτε τοξική (ΑΒΤ)., Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως άκρως 
ανθεκτική ούτε άκρως βιοσυσσωρευτική (vPvB). 
 

Άλλες οικολογικές υποδείξεις 
 

:  Για το ίδιο το προΐόν δεν υπάρχουν γνωστές πληροφορίες. 
 

 Benzyl alcohol   (CAS-Αριθ.: 100-51-6) 

 
 

Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (χρυσοκέφαλος)): 646 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 48 h 
Μέθοδος: DIN 38412 Μέρος 15 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος)): 460 
mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 96 h 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 400 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 24 h 
Είδος Δοκιμής: Ακινητοποίηση 
Μέθοδος: DIN 38412 L11 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

Τοξικότητα στα φύκια 
 

:  IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 770 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Μέθοδος: OECD TG 201 
 

 
 

  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 310 mg/l 
Χρόνος έκθεσης: 72 h 
Μέθοδος: OECD TG 201 
 

Τοξικότητα στις δάφνιες και 
άλλα υδρόβια μαλάκια 
(Χρόνια τοξικότητα) 
 

: NOEC: 51 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 21 d 
Είδος: Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) 
Μέθοδος: OECD TG 211 
 

Τοξικότητα σε 
μικροοργανισμούς 
 

: EC50 (Pseudomonas putida (Ψευδομονάδα putida)): 658 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 16 h 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
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: EC50 (Photobacterium phosphoreum (φωσφορίζον 
φωτοβακτήριο)): 71 mg/l  
Χρόνος έκθεσης: 30 Λεπτό 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

Βιοαποδομησιμότητα 
 

:  Είδος Δοκιμής: Δοκιμασία Έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) 
Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα. 
Βιοαποικοδόμηση: > 90,0 % 
Χρόνος έκθεσης: 30 d 
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301D 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

Βιοσυσσώρευση 
 

:  Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 4 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

Διανομή μεταξύ των 
περιβαλλοντικών 
διαμερισμάτων 
 

: Απορρόφηση/Εδαφος 
Παρατηρήσεις: Βιβλιογραφία 
 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Προϊόν :  Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών 
υπηρεσιών. 
Έρθετε σε επαφή με την εταιρία επεξεργασίας (υγιονομεικής 
ταφής). 
 

   Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς. 
Έρθετε σε επαφή με την εταιρία επεξεργασίας (υγιονομεικής 
ταφής). 
Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους. 
 

Μη καθαρισμένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. 
Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία. 
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ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

IATA 
 

Μη επικίνδυνο υλικό 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά 
: Mη εφαρμόσιμο 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Mη εφαρμόσιμο 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : όχι 

 

IMDG 
 

Μη επικίνδυνο υλικό 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά 
: Mη εφαρμόσιμο 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Mη εφαρμόσιμο 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Θαλάσσιος ρύπος: όχι 

 

ADR 
: 

Μη επικίνδυνο υλικό 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά 
: Mη εφαρμόσιμο 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Mη εφαρμόσιμο 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : όχι 

 

RID 
: 

Μη επικίνδυνο υλικό 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά 
: Mη εφαρμόσιμο 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Mη εφαρμόσιμο 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : όχι 

DOT : Μη επικίνδυνο υλικό 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά 
: Mη εφαρμόσιμο 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Mη εφαρμόσιμο 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : όχι 
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TDG : Μη επικίνδυνο υλικό 

 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Mη εφαρμόσιμο 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά 
: Mη εφαρμόσιμο 

14.4 Ομάδα συσκευασίας : Mη εφαρμόσιμο 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : όχι 

 
 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον 

χρήστη 
: κανένα 

 
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το 

παράρτημα II της σύμβασης 
MARPOL και του κώδικα IBC 

: Mη εφαρμόσιμο 

 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

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

Seveso III: Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες .
  Mη εφαρμόσιμο 

 
 

Κατηγορία μόλυνσης του 
νερού (Γερμανία) 

: WGK 1 προκαλούν ελαφρά μόλυνση του νερού 
Ταξινόμηση σύμφωνα με την AwSV, Παράρτημα 1 (5.2) 
 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

δεν απαιτείται 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

 

Ταξινόμηση του μίγματος: Διαδικασία ταξινόμησης: 

Acute Tox. 4 H302 Μέθοδος υπολογισμού 

Acute Tox. 4 H332 Μέθοδος υπολογισμού 

 

Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η 

H302 : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H332 : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω 
εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; AICS - Αυστραλιανό ευρετήριο χημικών ουσιών; ASTM - 
Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί 
Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - 
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; 
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ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που 
σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες 
και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού 
αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; 
IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - 
Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα 
χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός 
Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - 
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL 
- Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού 
δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν 
παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται 
(δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται 
επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και 
Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - 
Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; 
REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών 
προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο 
χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος 
περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως 
ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Μορφή ημερομηνίας 
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GR / EL 

Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση θα τονίζονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις 
προηγούμενες εκδόσεις. 

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και 
διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον 
ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το 
ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό 
με άλλα υλικά ή σε άλλες δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο. 


