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Τμήμα 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕO5IRJS!QΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Υποτμήμα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
 Εμπορική ονομασία Monoseto Resiflex 
 Αριθμός καταχώρισης της 

χημικής ουσίας 
/ 

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

 Χρήση προϊόντος Ελαστικός Οργανικός διακοσμητικός σοβάς έτοιμος 
προς χρήση. 

 Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Για λοιπές χρήσεις. 

Υποτμήμα 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
(παραγωγός/εισαγωγέας/διανομέας) 

1.3.1 Παραγωγός: MONOSETO EE 
 Ονομασία Resiflex  
 Διεύθυνση  ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 1, ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

 Τηλέφωνο/Φαξ 2310683017 

 e-mail του υπευθύνου του Δελτίου 
Δεδομένων Ασφαλείας 

info@monoseto.gr 

Υποτμήμα 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: +30 2107793777 (Ελλάδα) 
Λειτουργία: 24-ωρη, 7 ημέρες την 
εβδομάδα 
 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης 
Ανάγκης: 112 

 

 

Τμήμα 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

Υποτμήμα 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

2.1.1 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, προσαρμοσμένο στο Παγκοσμίως 
Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων του 
ΟΗΕ 

 Ταξινόμηση 
επικινδυνότητας 

Δήλωση επικινδυνότητας 

 Καμία Καμία 

2.1.2 Επιπρόσθετες δηλώσεις 
 EUH208: Περιέχει μείγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [ΕΚ 247-500-7] και  

2-μεθυλο- 2H-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚ 220-239-6] (3:1), καθώς και 2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ-
3-όνη [ΕΚ 247-761-7]. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Υποτμήμα 2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

 Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και 
των μειγμάτων, προσαρμοσμένος στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα 
ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων του ΟΗΕ 
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 Αναγνωριστικός 
κωδικός προϊόντος 

Monoseto Resiflex 

 Αριθμός 
ευρετηρίου  

/ 

 Εικονογράμματα 
κινδύνου  

  

 

 Προειδοποιητική 
λέξη 

Καμία 

 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

Καμία 

 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P102 - Μακριά από παιδιά. 
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 

 Συμπληρωματικές 
πληροφορίες 
επικινδυνότητας 

EUH208: Περιέχει μείγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη 
[ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλο- 2H-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚ 220-239-6] 
(3:1), καθώς και 2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚ 247-761-7]. 

Υποτμήμα 2.3 Λοιποί κίνδυνοι 

 Τα κριτήρια για ABT ή / και aAaB δεν ισχύουν. 
 

 

Τμήμα 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Υποτμήμα 3.1 Ουσίες 

Οι πληροφορίες δεν είναι σχετικές. 

Υποτμήμα 3.2 Μείγματα 

CAS/EC/Αριθμός 
ευρετηρίου 

Αριθμός 
καταχώρισης 

βάσει του 
κανονισμού 

REACH 

% μάζας Συστατικά Ταξινόμηση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (CLP/GHS)  

55965-84-9  
 

/ ˂0,0015%  
 

μείγμα 5-
χλωρο-2-
μεθυλο-4-

ισοθειαζολιν-3-
όνη [ΕΚ 247-
500-7] και 2-
μεθυλο- 2H-

ισοθειαζολ-3-
όνη [ΕΚ 220-
239-6] (3:1), 
καθώς και 2-
οκτυλο-2H-

ισοθειαζολ-3-
όνη [ΕΚ 247-

761-7]. 

Οξεία Τοξ. 3, H301, H311 
 

Οξεία Τοξ. 2, H330 
 

Διάβρ. Δερμ. 1B, H314 
 

Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο 
περιβάλλον 1, H400  

 
Χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο 

περιβάλλον 1, H410  

Ευαισθ.Δέρμ.1Α, H317 
 
 

* Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, 
προσαρμοσμένος στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών 



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, και του Κανονισμού (ΕΕ) 

υπ' αριθμόν 2015/830 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2015. 
 

 

 

Ονομασία προϊόντος: Monoseto Resiflex 
Ημερομηνία έκδοσης: 18/11/2021 
Αριθμός έκδοσης: 1 
Ημερομηνία αναθεώρησης:  

 

σελίδα 3 από 17 

προϊόντων του ΟΗΕ («Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σερβίας», αρ. 105/2013) 
 

 

Τμήμα 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Υποτμήμα 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

 Γενικές σημειώσεις Χωρίς δεδομένα 

 Μετά από εισπνοή Εξασφαλίστε καθαρό αέρα ή βγάλτε το άτομο σε καθαρό αέρα. Σε 
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβουλευτείτε γιατρό. 

 Μετά από επαφή με 
το δέρμα 

Ξεπλύνετε σχολαστικά το προσβεβλημένο δέρμα με άφθονο νερό 
και σαπούνι. Τα βρεγμένα γάντια, τα ρούχα, τα παπούτσια να 
αφαιρούνται άμεσα.  

 Μετά από επαφή με 
τα μάτια 

Με καθαρά χέρια ξεπλύνετε για λίγα λεπτά. Συμβουλευτείτε 
γιατρό (οφθαλμίατρο). 

 Μετά από κατάποση Αν το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με 
νερό και πτύστε. Πιείτε αρκετό νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό ή το 
Κέντρο δηλητηριάσεων. 

 Αυτοπροστασία του 
υπευθύνου για την 
παροχή των πρώτων 
βοηθειών 

Κατά τη μεταφορά σας στο νοσοκομείο, φέρετε μαζί σας το 
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή δείξτε την ετικέτα. 

Υποτμήμα 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 Μετά από εισπνοή Κανένα στοιχείο 

 Μετά από επαφή 
με το δέρμα 

Η επαφή με υγρό δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και 
κνησμό σε άτομα με ευαισθησία. 

 Μετά από επαφή 
με τα μάτια 

Η επαφή με στεγνό ή υγρό προϊόν μπορεί να προκαλέσει 
ερυθρότητα, δακρύρροια, μυρμήγκιασμα. Κίνδυνος μόνιμης 
οφθαλμικής βλάβης. 

 Μετά από 
κατάποση 

Μπορεί να προκαλέσει ναυτία ή έμετο. 

 Πρόσθετες 
πληροφορίες 

Καμία 

Υποτμήμα 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

 Κατά τη μεταφορά του παθόντος στο νοσοκομείο, φέρετε μαζί σας το Δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας ή δείξτε την ετικέτα 

 

 

Τμήμα 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

Υποτμήμα 5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

 Κατάλληλα 
πυροσβεστικά μέσα 

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Προσαρμόστε τις μεθόδους 
πυρόσβεσης σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Χρησιμοποιήστε ξηρή σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ή 
νερό σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. 

 Ακατάλληλα 
πυροσβεστικά μέσα 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Υποτμήμα 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από την ουσία ή το μείγμα 
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 Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Υποτμήμα 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φορέστε αναπνευστική συσκευή. 
 

 

Τμήμα 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

Υποτμήμα 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης 

6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

 Προστατευτικός 
εξοπλισμός 

Φοράτε τον προστατευτικό εξοπλισμό που περιγράφεται στο 
Τμήμα 8.  

 Διαδικασία 
προφύλαξης από 
τυχαία έκλυση 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια Κίνδυνος 
ολίσθησης λόγω διαρροής προϊόντος. 

 Διαδικασία σε 
περίπτωση έκλυσης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

6.1.2 Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Υποτμήμα 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

 Αποτρέπετε τη διαρροή και την εισροή σε υδάτινα ρεύματα. Ειδοποιήστε την αρμόδια 
δημόσια αρχή σε περίπτωση εισροής του προϊόντος σε υδάτινα ρεύματα ή υπονόμους 
σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. 

Υποτμήμα 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

6.3.1 Για προφύλαξη 
εξάπλωσης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

6.3.2 Για αποκατάσταση Προστατέψτε το χυμένο υλικό με μουσαμά. Να στέκεστε κόντρα 
στον άνεμο. Μη χρησιμοποιείτε συμπιεσμένο αέρα για 
αποκατάσταση. Αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης και την επαφή 
με το δέρμα και τα μάτια. 

6.3.3 Λοιπά στοιχεία Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Υποτμήμα 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
 Βλέπε Τμήματα 7, 8 και 13. 

 

 

Τμήμα 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Υποτμήμα 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

7.1.1 Μέτρα προστασίας 

 Μέτρα πρόληψης της 
πυρκαγιάς 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Μέτρα πρόληψης για τη 
δημιουργία αερολυμάτων και 
σκόνης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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7.1.2 Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή 

 Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (Τμήμα 8). Φροντίστε για την 
προσωπική υγιεινή (πλύσιμο χεριών πριν και μετά τη δουλειά). Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια 
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια. 

Υποτμήμα 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
καταστάσεων 

 Τεχνικά μέτρα και συνθήκες 
αποθήκευσης 

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία. Προστατεύστε 
από το άμεσο ηλιακό φως και τον παγετό. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

 Υλικά συσκευασίας Πρωτότυπη συσκευασία του παραγωγού 

 Απαιτήσεις για τον 
αποθηκευτικό χώρο και τη 
συσκευασία 

Φυλάσσετε σε καλά κλεισμένη συσκευασία, σε στεγνό 
μέρος, προστατευμένο από τον παγετό. 

 Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό 
της αποθήκης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Λοιπά στοιχεία για τις 
συνθήκες αποθήκευσης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Υποτμήμα 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

 Συστάσεις Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Ειδικές λύσεις για τον 
βιομηχανικό τομέα 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

 

Τμήμα 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Υποτμήμα 8.1 Παράμετροι ελέγχου  

 EUH208: Περιέχει μείγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-
όνη [ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλο- 2H-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚ 
220-239-6] (3:1), καθώς και 2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚ 
247-761-7]. 

 Οριακή τιμή έκθεσης = 0,05 mg/m3 
 

Υποτμήμα 8.2 Έλεγχος έκθεσης 

 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά που διακόπτετε την εργασία. 
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεκινήστε 
άμεσα να ξεπλένετε με νερό. 
 

8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 

 Μέτρα πρόληψης της 
έκθεσης κατά την 
προβλεπόμενη χρήση: 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Μηχανικά μέτρα 
πρόληψης της έκθεσης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Οργανωτικοί έλεγχοι για 
πρόληψη της έκθεσης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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 Τεχνικά μέτρα πρόληψης 
της έκθεσης 

Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό 

8.2.2 Μέσα ατομικής προστασίας 

8.2.2.1 Προστασία ματιών και 
προσώπου 

Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών. Χρησιμοποιήστε 
γυαλιά με πλευρική προστασία (EN 166).  

8.2.2.2 Προστασία του δέρματος 

 Προστασία χεριών Συνιστάται η χρήση προστατευτικών γαντιών. Συνιστώνται γάντια 
αδιάβροχα, ανθεκτικά στη φθορά και ανθεκτικά στα αλκάλια. Τα 
δερμάτινα γάντια δεν είναι κατάλληλα λόγω υδατοπερατότητας. 

 Προστασία του σώματος Χρησιμοποιείτε ρούχα που παρέχουν πλήρη προστασία του δέρματος 
(φυσικές ίνες, όπως το βαμβάκι) και κατάλληλα υποδήματα που 
καλύπτουν ολόκληρο το πόδι, ανθεκτικά στο νερό, για να 
αποτρέψουν την επαφή του προϊόντος με το δέρμα. Όταν χρειαστεί, 
χρησιμοποιήστε αλοιφή για την προστασία του δέρματος. 

8.2.2.3 Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. 

8.2.2.4 Θερμικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν στοιχεία 

8.2.3 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 

 Μέτρα πρόληψης της 
έκθεσης σε ουσία/μείγμα: 

Μην επιτρέψετε να εισρεύσει το προϊόν σε υδάτινα. 

 Μέτρα σχετικά με οδηγίες 
για την πρόληψη της 
έκθεσης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Οργανωτικά μέτρα 
πρόληψης της έκθεσης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Τεχνικά μέτρα πρόληψης 
της έκθεσης: 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

 

Τμήμα 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Υποτμήμα 9.1 Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
  Τιμές Μέθοδος 
 Όψη πάστα  

 Φυσική κατάσταση υγρό  

 Οσμή χαρακτηριστική  

 Όριο οσμής Δεν υπάρχουν στοιχεία  

 pH 8,5  

 Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως Μη εφαρμόσιμο  

 Αρχικό σημείο ζέσεως και 
περιοχή ζέσεως  

Μη εφαρμόσιμο  

 

 Σημείο ανάφλεξης Μη εφαρμόσιμο  

 Ταχύτητα εξάτμισης  Μη εφαρμόσιμο  

 Αναφλεξιμότητα Μη εύφλεκτο  

 Ανώτερη/χαμηλότερη Δεν υπάρχουν στοιχεία  
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αναφλεξιμότητα ή όρια 
εκρηκτικότητας 

 Πίεση ατμών Δεν υπάρχουν στοιχεία  

 Πυκνότητα ατμών Δεν υπάρχουν στοιχεία  

 Σχετική πυκνότητα  1,68 g/dm3 στους 20oC  

 Διαλυτότητα Αναμειγνύεται με νερό  

 Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό  

Δεν υπάρχουν στοιχεία  

 Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Μη εφαρμόσιμο  

 Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν στοιχεία  

 Ιξώδες 30000 mPa στους 20°C  

 Εκρηκτικές ιδιότητες Μη εκρηκτικό  

 Οξειδωτικές ιδιότητες  Δεν υπάρχουν στοιχεία  

Υποτμήμα 9.2 Άλλες πληροφορίες 
 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

 

Τμήμα 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Υποτμήμα 10.1 Αντιδραστικότητα Δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις 

Υποτμήμα 10.2 Χημική 
σταθερότητα 

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος 

Υποτμήμα 10.3 Πιθανότητα 
επικίνδυνων 
αντιδράσεων 

Δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις  

Υποτμήμα 10.4 Συνθήκες προς 
αποφυγήν 

Προστατεύστε από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως. Μην 
απορρίπτετε σε αποχετεύσεις, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. 

Υποτμήμα 10.5 Μη συμβατά υλικά Ισχυρά οξέα βάσης και ισχυρά οξειδωτικά 

Υποτμήμα 10.6 Επικίνδυνα 
προϊόντα 
αποσύνθεσης 

Δεν παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. 

 
 

Τμήμα 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υποτμήμα 11.1 Πληροφορίες σχετικά με τις τοξικές επιδράσεις 

 

Οξεία τοξικότητα: Με κατάποση 

 
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Με επαφή δέρματος 

Με εισπνοή 

Ερεθισμός και διαβρωτικότητα: 

 Δερματική 
ενόχληση 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, πληρείται το κριτήριο ταξινόμησης. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα. 

 Ερεθισμός 
των ματιών 
 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
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Ερεθισμός του 
αναπνευστικού 
συστήματος 

  

Ευαισθητοποποίηση   

Επιδράσεις CMR (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση, τοξικότητα στην αναπαραγωγή) 

Καρκινογένεση: Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται. 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού 
συστήματος. 

Μεταλλαξιογένεση in vitro: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού 
συστήματος. 

Γονοτοξικότητα in-vivo: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού 
συστήματος. 

Μεταλλαξιογόνες επιδράσεις γεννητικών 
κυττάρων: 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού 
συστήματος. 

Αναπαραγωγική τοξικότητα Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού 
συστήματος. 

Ειδική τοξικότητα - εφάπαξ έκθεση Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού 
συστήματος. 

Κίνδυνος αναρρόφησης: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού 
συστήματος. 

Περισσότερες πληροφορίες Το ίδιο το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Το μείγμα ταξινομείται 
σύμφωνα με CLP/GHS. 

 
 

Τμήμα 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υποτμήμα 12.1 Τοξικότητα 

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η ταξινόμηση προέρχεται από τις ιδιότητες των επιμέρους 
συστατικών 

 

Οξεία 
τοξικότητα 

Δόση Χρόνος 
έκθεσης 

Οργανισμός Μέθοδος Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 

Pimephales 
Promelas 

LC50 96h Ψάρια  / Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

Daphia magna Ε50 48h Πλαγκτόν  / Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

Selanastrum IC50 72h Φύκια  / Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

Λοιποί 
οργανισμοί 

IC50  Βακτήρια  / Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

Χρόνια 
τοξικότητα 

Δόση Χρόνος 
έκθεσης 

Οργανισμός Μέθοδος Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 
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Ψάρια LC50 96 ώρες   / Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

Μαλακόστρακα 
(Daphnia) 

ΕC50 48 ώρες   / Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

Φύκια/υδρόβια 
φυτά 

IC50 72 ώρες   / Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

Λοιποί 
οργανισμοί 

/    / Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

 

Υποτμήμα 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Υποτμήμα 12.3 Δυναμικό βιοσυσσώρευσης  
 Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη-νερό 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 Χρόνια οικοτοξικότητα 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Υποτμήμα 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος  
 Γνωστή ή προϋποτιθέμενη κατανομή στο περιβάλλον 

 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Υποτμήμα 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αAαB 
 Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες ABT και αAαB 

 

Υποτμήμα 12.6 Λοιπές δυσμενείς επιπτώσεις 

 Μην απορρίπτετε σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. 
 

 

 

Τμήμα 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Τη Διαθεση 

Υποτμήμα 13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 
 

13.1.1 Απόρριψη του προϊόντoς/συσκευασίας 

 Μη χρησιμοποιημένες υπολειμματικές ποσότητες προϊόντος: 
Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Μην αδειάζετε στους αγωγούς. Συλλέξτε το 
στεγνό προϊόν και αποθηκεύστε το σε ειδική συσκευασία. Όπου είναι εφικτό, να 
επαναχρησιμοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης ή την υπολειπόμενη 
ποσότητα, αποφεύγοντας την επαφή με το δέρμα και την έκθεση σε σκόνη, να αναμειγνύεται με 
νερό και μετά τη στερεοποίηση να απορρίπτεται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς 
Υγρό προϊόν: 
Μην επιτρέψετε να εισρεύσει σε αγωγούς και υδάτινα ρεύματα. Αφήστε το προϊόν να 
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στερεοποιηθεί, και έπειτα χρησιμοποιήστε το όπως ένα στεγνό προϊόν 
Στεγνό προϊόν: 
Να μην απορρίπτεται σε αγωγούς. Απορρίπτετε το στεγνό προϊόν σύμφωνα με τους νομικούς 
κανονισμούς 
Συσκευασία: 
Αδειάζετε τη συσκευασία και ανακυκλώνετε. Διαφορετικά, διαχωρίζετε από άλλες συσκευασίες 
και απορρίπτετε σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς 

 

13.1.2 Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (ΕΚΑ): 

 10 12 13 
 

13.1.3 Τρόποι επεξεργασίας των αποβλήτων 
 Σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς 
 

13.1.4  Πιθανότητα εισροής στο αποχετευτικό δίκτυο 
 Αποτρέψτε τη διαρροή και την εισροή σε υδάτινα ρεύματα και αγωγούς. 
 

13.1.5 Λοιπές συστάσεις για την απόρριψη 
 Σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς 
 

 

 

Τμήμα 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Δεν είναι επικίνδυνο σύμφωνα με τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO, IATA-DGR 
 

Οδική/σιδηροδρομική μεταφορά (ADR/RID) 

Υποτμήμα 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.4 Ομάδα συσκευασίας Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.7 Χύδην μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 
 

Μεταφορά δια εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN) 

Υποτμήμα 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.4 Ομάδα συσκευασίας Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.7 Χύδην μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 
 

Μεταφορά δια εσωτερικής ναυσιπλοΐας με δεξαμενόπλοια (ADN) 

Υποτμήμα 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 
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Υποτμήμα 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.4 Ομάδα συσκευασίας Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.7 Χύδην μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 
 

Μεταφορά διά θαλάσσης (IMDG) 

Υποτμήμα 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.4 Ομάδα συσκευασίας Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.7 Χύδην μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 
 

Εναέρια μεταφορά (ICAO) 

Υποτμήμα 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.4 Ομάδα συσκευασίας Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη εφαρμόσιμο 

Υποτμήμα 14.7 Χύδην μεταφορά Μη εφαρμόσιμο 
 

Πρόσθετες πληροφορίες Μη εφαρμόσιμο 
 

 

Τμήμα 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

 Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας συντάσσεται σύμφωνα με το συνολικό 
νομοθετικό πλαίσιο: με το Νόμο περί χημικών ουσιών και τις υποδιατάξεις του, με το 
Πρότυπο SRPS Z.B0.001 για τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις επιβλαβών 
αερίων, αναθυμιάσεων και αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας και των 
εργοταξίων, με το Νόμο για τη διαχείριση των αποβλήτων, με το Νόμο για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 

 Κανονισμοί ΕΕ 
 Αδειοδότηση και/ή περιορισμοί χρήσης 
 Αδειοδότηση Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 Περιορισμοί Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 Λοιποί κανονισμοί της 
ΕΕ 

Κανονισμός ΕΚ 1272/2008 (CLP) 

 Εθνική νομοθεσία Νόμος για τα χημικά ("Επίσημη Εφημερίδα της RS" Αρ. 36/2009 
και 88/10, 92/11 και 25/15). Κανόνας για την ταξινόμηση, τη 
συσκευασία, την επισήμανση και τη διαφήμιση χημικών και 
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ορισμένων προϊόντων ("Επίσημη Εφημερίδα της RS", αρ. 
59/2010, 25/2011 και 5/2012). Διάταγμα σχετικά με την 
ταξινόμηση, συσκευασία, επισήμανση και διαφήμιση χημικών 
και ορισμένων προϊόντων σύμφωνα με το Παγκόσμιο 
Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης του 
ΟΗΕ («Επίσημη Εφημερίδα της RS», αρ. 105/2013). Διάταγμα 
για κατηγορίες, δοκιμές και ταξινόμηση αποβλήτων ("Επίσημη 
Εφημερίδα της RS" αρ. 56/2010) 

Υποτμήμα 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

 Για αυτό το μείγμα δεν έχει γίνει αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. 

Υποτμήμα 15.3 Η περιεκτικότητα σε οργανική ύλη είναι μικρότερη από 40g / L 

 
 

Τμήμα 16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 

Αναφορά τροποποιήσεων Οι τροποποιήσεις είναι εναρμονισμένες με τον Κανονισμό 
για το περιεχόμενο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
(«Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σερβίας», αρ 
100/2011) Παρατηρήσεις: *υποδηλώνει τροποποίηση σε 
σχέση με την προηγούμενη έκδοση 

Συντομογραφίες και ακρωνύμια  

CLP - Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία - Παγκοσμίως Εναρμονισμένο 
Σύστημα 
GHS – Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα 
ABT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία 
αAαB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία ADR/RID - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς 
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων  
VOC – Πτητικές οργανικές ενώσεις 
ADR/RID - Ευρωπαϊκές συμφωνίες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς/σιδηροδρομικώς 
ΙΑΤΑ - Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας 
IMDG - Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
LC50 - Συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (συγκέντρωση που οδηγεί σε 
θνησιμότητα 50% των εξεταζόμενων ζώων) * 
EC50 - Δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (διάμεση θανατηφόρος δόση) (συγκέντρωση 
που προκαλεί τοξική επίδραση στο 50% των εξεταζόμενων ζώων) *  
IC50 - Ανασταλτική συγκέντρωση 50 (συγκέντρωση που προκαλεί αναστολή ανάπτυξης στο 50% των 
εξεταζόμενων υδρόβιων φυτών)* 

Βασική βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων Δελτίο δεδομένων ασφαλείας του κατασκευαστή 

Συστάσεις εκπαιδεύσεως  Εκπαίδευση εργαζομένων σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές 
υγιεινής. 
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