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

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: BODY 960 WASH PRIMER

· Αριθµός προϊόντος: 666
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
· Τοµέας χρήσης

SU3   Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
· Κατηγορία χηµικού προϊόντος PC9a   Επιχρίσµατα και βαφές, αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης βαφής
· Κατηγορία διαδικασίας PROC8a   Μεταφορά ουσίας ή µείγµατος (φόρτωση και εκφόρτωση) σε µη ειδικές εγκαταστάσεις
· Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον ERC2   Τυποποίηση µέσα σε µείγµα
· Κατηγορία αντικειµένων AC1   Οχήµατα
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης

Αστάρι
Προστασία επιφανειών

· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
· Παραγωγός/προµηθευτής:

HB BODY S.A.
B' ENTRANCE BLOCK  50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph:  +30 2310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

· Παροχή πληροφοριών:
HB BODY S.A.
B' ENTRANCE BLOCK  50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKI,GREECE
Ph:  +30 2310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Children's Hospital 'Aglaia Kyriakou'
Telephone: +30 21 07 79 37 77
Fax: +30 21 07 48 61 14
Emergency telephone: +30 21 07 79 37 77

(συνέχεια στη σελίδα 2)
 GR 



Σελίδα: 2/14

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 25.05.2020
Αναθεώρηση: 25.05.2020
Αριθµός έκδοσης 31
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E-mail address: poison-ic@aglaiakyriakou.gr

* ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

GHS02 φλόγα

Flam. Liq. 2 H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.

GHS05 διάβρωση

Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

STOT SE 3 H335-H336 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Aquatic Chronic 3 H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.
· Εικονογράµµατα κινδύνου

GHS02 GHS05 GHS07

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
βουταν-1-όλη
ισοπροπυλική αλκοόλη

· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H335-H336 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
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].
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 ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).
P362+P364 Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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P405 Φυλάσσεται κλειδωµένο.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.

· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

* ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· 3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα
· Περιγραφή: Μείγµα αποτελούµενο από τα ακολούθως αναφερόµενα στοιχεία  µε ακίνδυνες αναµείξεις.

                                                                                                                                                                   · Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:
CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
Χηµικός Τύπος: 603-004-00-6
RTECS: EO 1400000
Reg.nr.: 01-2119484630-38-0000

βουταν-1-όλη

 Flam. Liq. 3, H226
 Eye Dam. 1, H318
 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

35-<40%

CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
Χηµικός Τύπος: 603-117-00-0
RTECS: NT 8050000
Reg.nr.: 01-2119457558-25-0002

01-2119457558-25-0001

ισοπροπυλική αλκοόλη

 Flam. Liq. 2, H225
 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

30-<35%

CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
Χηµικός Τύπος: 601-022-00-9
RTECS: ZE 2100000
Reg.nr.: 01-2119488216-32-001

01-2119488216-32-002
01-2119488216-32-003

ξυλόλιο, µίγµα ισοµερών

 Flam. Liq. 3, H226
 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

2,5-<5%

CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
Χηµικός Τύπος: 030-013-00-7
RTECS: ZH 4810000

οξείδιο του ψευδαργύρου

 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

≥0,25-<2,5%

CAS: 7779-90-0
EINECS: 231-944-3
Χηµικός Τύπος: 030-011-00-6

δις(ορθοφωσφορικός) τριψευδάργυρος

 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

≥0,025-<0,25%

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

* ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
· Γενικές οδηγίες:

Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
Τοξικά συµπτώµατα µπορούν να εµφανιστούν ακόµη και µετά από πολλές ώρες, γιαυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το
λιγώτερο για δύο 24ωρα µετά από ένα ατύχηµα.

· µετά από εισπνοή: Σε περίπτωση λιποθυµίας επιβάλλεται κατάκλιση και µεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
· µετά από επαφή µε το δέρµα: Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυµα.
· µετά από επαφή µε τα µάτια: Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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· µετά από κατάποση: Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συµβουλευτείτε γιατρό.
· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.

CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων διαστάσεων µε εκτίναξη νερού υψηλής
πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.

· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορά πάντα προστατευτικό εξοπλισµό και αναπνευστική συσκευή κατά το χειρισµό αυτών των προϊόντων που
προέρχονται από αυτά τα προϊόντα

· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.
· Περαιτέρω δηλώσεις: Μολυσµένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

* ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.

· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
Σε περίπτωση διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιείστε τις αρµόδιες Αρχές.
Αραιώνεται µε πολύ νερό.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.

· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς, πριονόσκονη).
Χρησιµοποιείστε µέσα ουδετεροποίησης.
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.
Να φοντίζετε για επαρκή αερισµό.

· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

* ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Αποφεύγετε να σχηµατιστούν εκνεφώµατα.

· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:
Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισµα.
Να πέρνετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό µέρος.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:

Να διατηρείται σε καλά κλεισµένο δοχείο.
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισµένες µορφές του, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

· 8.1 Παράµετροι ελέγχου
                                                                                                                                                                   · Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να
επιτηρούνται:
71-36-3 βουταν-1-όλη

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 300 mg/m³, 100 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 300 mg/m³, 100 ppm
∆

67-63-0 ισοπροπυλική αλκοόλη

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 1225 mg/m³, 500 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 980 mg/m³, 400 ppm

1330-20-7 ξυλόλιο, µίγµα ισοµερών

TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 650 mg/m³, 150 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 435 mg/m³, 100 ppm
∆

· Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα TWA: Π.∆. 82/2018
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης
· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:

Μακρυά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε αµέσως τα λερωµένα, βρεγµένα ενδύµατα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και δέρµα.

· Προστασία για την αναπνοή:
Να χρησιµοποιείτε για σύντοµη ή µικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο, για έντονη ή παρατεταµένη έκθεση προστατευτική
αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.

· Προστασία για τα χέρια:

Προστατευτικά γάντια.

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσµατος.
Λόγω µη πραγµατοποίησης δοκιµών δεν µπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασµα / το χηµικό µείγµα.
Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαµβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθµό διαπερατότητας και την υποβάθµιση.

· Υλικό γαντιών
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία
διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι στην ουσία ένα παρασκεύασµα που αποτελείται από περισσότερα
συστατικά δεν µπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη
χρήση.

· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται πάντοτε.

· Για τη διαρκή επαφή είναι κατάλληλα τα γάντια που έχουν κατασκευαστεί από το εξής υλικό:
Καουτσούκ φθορίου (Viton)

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· Για τη συνεχή επαφή µέγιστης διάρκειας 15 λεπτών είναι κατάλληλα τα γάντια που έχουν κατασκευαστεί από τα
εξής υλικά:
Γάντια από λάστιχο.

· Προστασία για τα µάτια:

Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.

· Προστασία για το σώµα: Προστατευτική ενδυµασία εργασίας.

* ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Γενικές πληροφορίες
· Όψη:

Μορφή: ρευστό

Χρώµα: σύµφωνα µε τον καθορισµό του προϊόντος
· Οσµή: χαρακτηριστική
· Όριο οσµής: Μη καθωρισµένο.

· Τιµή pH: Μη καθωρισµένο.

· Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως: ∆εν είναι προσδιoρισµένο

Αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: 82 °C

· Σηµείο ανάφλεξης: < 23 °C

· Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο): Μη χρησιµοποιήσιµο

· Θερµοκρασία αυτοαναφλέξεως: 340 °C

· Θερµοκρασία αποσύνθεσης: Μη καθωρισµένο.

· Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Εκρηκτικές ιδιότητες: Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: 1,5 Vol %

ανώτερα: 12 Vol %

· Πίεση ατµών σε 20 °C: 43 hPa

· Πυκνότητα σε 20 °C: 0,926 g/cm³

· Πυκνότητα ισορροπίας: 926 kg/m³
· Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα ατµών Μη καθωρισµένο.
· Ταχύτητα εξάτµισης: Μη καθωρισµένο.

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµο µε
νερό: αναµειγνύεται πλήρως

· Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό: Μη καθωρισµένο.

· Ιξώδες:
δυναµική: Μη καθωρισµένο.

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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κινηµατική σε 20 °C: 26 s (ISO 6 mm)

· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες: 76,0 %

VOC (EK) 704,0 g/l

Ποσοστά σε στερεό σώµα: 11,5 %
· 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· 10.1 ∆ραστικότητα ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.2 Χηµική σταθερότητα
· Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται: ∆εν αποσυντίθεται αν η χρησιµοποίησή του γίνεται κανονικά.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.
· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

* ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

                                                                                                                                                                               · Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50

ATE (Εκτίµηση της οξείας τοξικότητας)

Από το στόµα LD50 2.157 mg/kg (rat)

Από το δέρµα LD50 41.495 mg/kg (rabbit)

Εισπνέοντας LC50/4 h 228 mg/l
  71-36-3 βουταν-1-όλη

Από το στόµα LD50 790 mg/kg (rat)

Από το δέρµα LD50 3.400 mg/kg (rabbit)

Εισπνέοντας LC50/4 h 8.000 mg/l (rat)

67-63-0 ισοπροπυλική αλκοόλη

Από το στόµα LD50 5.045 mg/kg (rat)

Από το δέρµα LD50 12.800 mg/kg (rabbit)

Εισπνέοντας LC50/4 h 30 mg/l (rat)

1330-20-7 ξυλόλιο, µίγµα ισοµερών

Από το στόµα LD50 4.300 mg/kg (rat)

Από το δέρµα LD50 2.000 mg/kg (rabbit)

Εισπνέοντας LC50/4 h 11 mg/l (ATE)

1314-13-2 οξείδιο του ψευδαργύρου

Από το στόµα LD50 >5.000 mg/kg (rat)

7779-90-0 δις(ορθοφωσφορικός) τριψευδάργυρος

Από το στόµα LD50 >5.000 mg/kg (rat)

50-00-0 Φορµαλδεΰδη

Από το στόµα LD50 >200 mg/kg (rat)

Από το δέρµα LD50 300 mg/kg (ATE)
(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Εισπνέοντας LC50/4 h 3 mg/l (ATE)
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος

Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
· Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών

Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος

Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· STOT-εφάπαξ έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
· STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

* ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα
· Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Βιοτοξικές επιπτώσεις:
· Παρατήρηση: Βλαβερό για τα ψάρια.
· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 3 (∆ική µας εκτίµηση): πολύ επικίνδυνο
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ακόµη ούτε και σε µικρές
ποσότητες.
∆εν επιτρέπεται αναραίωτο ή µη ουδετεροποιηµένο να αδειάζεται στα απόνερα δηλ. σε βόθρους.
Επικίνδυνο για το πόσιµο νερό ακόµη και όταν εκρεύσουν στο υπέδαφος µικρές ποσότητες.
Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς.

· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καµία ουσία που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόµενη ή µη τοξική (PBT).
· ΑΑαΒ: Το µείγµα αυτό δεν περιέχει καµία ουσία που θεωρείται ως πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόµενη (vΑvΒ).
· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση: ∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

                                                                                                                                                                   · ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
HP3 Eύφλεκτο

HP4 Ερεθιστικό - ερεθισµός του δέρµατος και οφθαλµική βλάβη

HP5 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα από αναρρόφηση

HP6 Οξεία τοξικότητα
(συνέχεια στη σελίδα 9)
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HP14 Οικοτοξικό

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
· Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

* ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

· 14.1 Αριθµός ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA UN1263
· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR UN1263 ΧΡΩΜΑΤΑ
· IMDG, IATA PAINT
· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά
· ADR

· τάξη 3 (F1) Εύφλεκτα υγρά
· ∆ελτίο κινδύνου 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Εύφλεκτα υγρά
· Label 3 
· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA III
· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
· Marine pollutant: Όχι
· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: Εύφλεκτα υγρά
· Αριθµ αναγνώρισης κινδύνου (Αριθµός Kemler): - 
· Αριθµός-EMS: F-E,S-E
· Stowage Category A 
· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της
σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:
· ADR
· Περιορισµένες ποσότητες (LQ) 5L
· Εξαιρούµενες ποσότητες (EQ) Κωδικός: E1

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30 ml
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 1000 ml

· Οµάδα µεταφοράς 3 
· Κωδικοί περιορισµού σήραγγας: E 

(συνέχεια στη σελίδα 10)
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· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "Model Regulation": UN 1263 ΧΡΩΜΑΤΑ, 3, III

* ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
•3Y

                                                                                                                                                                                                      · 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

· Εικονογράµµατα κινδύνου

GHS02 GHS05 GHS07

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
βουταν-1-όλη
ισοπροπυλική αλκοόλη

· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H335-H336 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
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].
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 ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).
P362+P364 Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
P405 Φυλάσσεται κλειδωµένο.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.

· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
· Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· Kατηγορία Seveso P5c ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ
· Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρµογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθµίδας 5.000 t
· Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρµογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθµίδας 50.000 t
· ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ Όροι περιορισµού: 3

(συνέχεια στη σελίδα 11)
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· Εθνικές διατάξεις
· Συµπληρωµατική εκτίµηση κατά το διάταγµα GefStoffV προσθήκη ΙΙ:

Επικίνδυνη καρκινογόνος ουσία οµάδας ΙΙΙ (επικίνδυνη)
· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας πραγµατοποιήθηκε.

* ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε
αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

· Σχετικές σειρές
H225 Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H312 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

· ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα: Τµήµα ποιοτικού ελέγχου
· Για πληροφορίες απευθυνθείτε:

Η.Β. BODY A.B.E.E
κα Στάµκου Ολυµπία
τηλ: 2310 790 000
fax: 2310 790 033
email:stamkou@hbbody.com

· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 2
Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 3
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα µέσω του στόµατος – Κατηγορία 4
Skin Irrit. 2: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 2
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 1
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 2
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (µία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
Aquatic Acute 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - οξυς κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - µακροπροθεσµος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 3: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - µακροπροθεσµος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 3

(συνέχεια στη σελίδα 12)
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· * Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση   
 GR 

(συνέχεια στη σελίδα 13)
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* Παράρτηµα: Σενάριο έκθεσης

· Σύντοµη περιγραφή του σεναρίου έκθεσης
· Τοµέας χρήσης

SU3   Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
· Κατηγορία προϊόντος PC9a   Επιχρίσµατα και βαφές, αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης βαφής
· Κατηγορία διαδικασίας PROC8a   Μεταφορά ουσίας ή µείγµατος (φόρτωση και εκφόρτωση) σε µη ειδικές εγκαταστάσεις
· Κατηγορία προϊόντος AC1   Οχήµατα
· Κατηγορία έκλυσης στο περιβάλλον ERC2   Τυποποίηση µέσα σε µείγµα
· Περιγραφή των ενεργειών/διαδικασιών που λαµβάνονται υπόψη στο σενάριο έκθεσης

Βλέπε ενότητα 1 στο παράρτηµα του φυλλαδίου στοιχείων ασφαλείας.
· Προϋποθέσεις χρήσης Σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης.
· ∆ιάρκεια και συχνότητα Συχνότητα χρήσης:
· Φυσικές παράµετροι

Τα στοιχεία για τις φυσικές-χηµικές ιδιότητες που αναφέρονται στο σενάριο έκθεσης βασίζονται στις ιδιότητες της σύνθεσης.
· Φυσική κατάσταση ρευστό
· Συγκέντρωση του υλικού στο µίγµα Το υλικό είναι κύριο συστατικό.
· Άλλες προϋποθέσεις χρήσης
· Άλλες προϋποθέσεις χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση περιβάλλοντος

∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.
Χρήση µόνο επάνω σε σταθεροποιηµένο υπόστρωµα.

· Άλλες προϋποθέσεις χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων
Να αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια
Να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα.
Μην εισπνέετε το αέριο/αναθυµιάσεις/αεροζόλ.
Απαιτείται λήψη µέτρων έναντι του στατικού ηλεκτρισµού.
Κρατάτε µακριά από πηγές ανάφλεξης - Μην καπνίζετε.

· Άλλες προϋποθέσεις χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.
· Άλλες προϋποθέσεις χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια χρήσης
του προϊόντος
∆εν εφαρµόζεται

· Μέτρα διαχείρισης κινδύνων
· Προστασία εργαζοµένων
· Οργανωτικά µέτρα προστασίας

Φροντίστε για καλό αερισµό. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τοπικό σύστηµα απορρόφησης ή µε γενικό αερισµό. Εάν αυτό δεν επαρκεί για
να διατηρηθεί η συγκέντρωση των αναθυµιάσεων των διαλυτικών µέσων κάτω από τις οριακές τιµές που ισχύουν για το χώρο εργασίας,
θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατάλληλη συσκευή προστασίας της αναπνοής.

· Τεχνικά µέτρα προστασίας
Στην εγκατάσταση προβλέψτε ηλεκτρικά στοιχεία µε αντιεκρηκτική προστασία.
Φροντίστε για την κατάλληλη απορρόφηση υπολειµµάτων στις µηχανές επεξεργασίας.
Χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο σε κλειστά συστήµατα.

· Μέτρα ατοµικής προστασίας
Να µην αναπνέετε αέρια/ατµούς/εκνεφώµατα.
Να αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.
Να χρησιµοποιείτε για σύντοµη ή µικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο, για έντονη ή παρατεταµένη έκθεση προστατευτική
αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.
Προστατευτικά γάντια.
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσµατος.
Λόγω µη πραγµατοποίησης δοκιµών δεν µπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασµα / το χηµικό µείγµα.
Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαµβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθµό διαπερατότητας και την υποβάθµιση.

(συνέχεια στη σελίδα 14)
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· Μέτρα για την προστασία του καταναλωτή
∆ιασφαλίστε την επαρκή σήµανση.
Προσέξτε τις πληροφορίες και τις υποδείξεις καταναλωτή για την ασφαλή χρήση.

· Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας
· Νερό

Μην αφήνετε να διαφύγει στο δίκτυο αποχέτευσης. Απορρίψτε αυτό το προϊόν και τα δοχεία του ως προβληµατικά απόβλητα.
Πριν από την τροφοδότηση των λυµάτων στις µονάδες καθαρισµού απαιτείται ουδετεροποίηση.
Μην αφήνετε να διαφύγει στο δίκτυο αποχέτευσης.

· Έδαφος
Η επεξεργασία του προϊόντος γίνεται µόνο µέσα στη σκυροδετηµένη λεκάνη συλλογής.
Πρέπει να αποτραπεί η εισχώρηση στο έδαφος.

· Μέτρα απόρριψης Βεβαιωθείτε ότι έχουν συλλεχθεί τα απορρίµµατα.
· ∆ιαδικασία απόρριψης ∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
· Είδος απορριµµάτων Ακαθάριστες και µερικώς άδειες συσκευασίες
· Πρόγνωση έκθεσης
· Καταναλωτές

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιµοποιείται από επαγγελµατίες τεχνικούς µόνο.
∆εν ισχύει γι' αυτό το σενάριο έκθεσης.

· Κατευθυντήριες γραµµές για επόµενους χρήστες
Η διαπίστωση ότι ο επόµενος χρήστης θα ενεργήσει στα πλαίσια του σεναρίου έκθεσης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί βάσει των
πληροφοριών στις ενότητες 1 ως 8.
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