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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Κανονισμός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 - αριθ. 2015/830)

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

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος : TEX GUARD

Κωδικός προϊόντος : 2515.

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

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Δηλωμένο όνομα εταιρείας : GUARD INDUSTRIE S.A.S..

Διεύθυνση : 7 Rue Gutenberg.93100.Montreuil.France.

Τηλέφωνο : 0155861760.  Fax : 0148581689.

info@guardindustrie.com

www.guardindustrie.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +33 (0)1 45 42 59 59.
Εταιρεία/Οργανισμός : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.

ΤΜΗΜΑ 2 : Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρμογές του.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο (EUH066).

Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1 (Asp. Tox. 1, H304).

Αυτό το μείγμα δεν παρουσιάζει κίνδυνο από φυσικούς παράγοντες. Ανατρέξτε στις συστάσεις που αφορούν στα λοιπά
προϊόντα που υπάρχουν στην εγκατάσταση.

Αυτό το μείγμα δεν παρουσιάζει κίνδυνο για το περιβάλλον. Καμία αλλοίωση στο περιβάλλον δεν είναι γνωστή ή προβλέψιμη
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Το μείγμα χρησιμοποιείται υπό μορφή ψεκασμού.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρμογές του.
Εικονογράμματα κινδύνου :

GHS08

Προειδοποιητική λέξη :

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος :
EC 920-901-0 HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS
649-422-00-2 ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ), ΕΛΑΦΡΆ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΑ

Δηλώσεις επικινδυνότητας :

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δηλώσεις προφύλαξης - Γενικές :

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.
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P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Δηλώσεις προφύλαξης - Απόκριση :

P301 + P310 EN CAS D’INGESTION: Appeler immιdiatement un CENTRE
ANTIPOISON/un mιdecin.

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Δηλώσεις προφύλαξης - Αποθήκευση :

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Δηλώσεις προφύλαξης - Διάθεση :

P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σε ένα σημείο συλλογής επικίνδυνων
αποβλήτων.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Το μίγμα δεν περιέχει «Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία» (SVHC) >= 0.1% που έχουν δημοσιευτεί από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) σύμφωνα με το άρθρο 57 της REACH
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Το μίγμα δεν πληροί τα κριτήρια που ισχύουν για τα μίγματα PBT ή vPvB, σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού
REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

ΤΜΗΜΑ 3 : Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικ

3.2. Μείγματα

Σύνθεση :
Προσδιορισμός (ΕK) 1272/2008 Σημείωση %
INDEX: TX 01000
EC: 920-901-0
REACH: 01-2119456810-40

HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, 
<2% AROMATICS

GHS08
Dgr
Asp. Tox. 1, H304
EUH:066

50 <= x % < 100

INDEX: 649-422-00-2
CAS: 64742-47-8
EC: 265-149-8

ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ), ΕΛΑΦΡΆ, 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΑ

GHS08
Dgr
Asp. Tox. 1, H304

2.5 <= x % < 10

(Πλήρες κείμενο φράσεων H: βλ. Ενότητα 16)

ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών

Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αμφιβολίας ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτομο ο,τιδήποτε να πιεί.

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση έκθεσης διά εισπνοής :
Μετακινήστε το άτομο σε καθαρό αέρα, κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία, εάν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή
σταματήσει, εκτελέστε τεχνητή αναπνοή.

N/A

Εάν το άτομο είναι ασυνείδητο, τοποθετήστε το σε θέση ανάκτησης και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση πιτσιλίσματος ή επαφής με τα μάτια :
Πλύντε τέλεια με μαλακό, καθαρό νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής

Αναζητήστε έναν γιατρό

Σε περίπτωση πιτσιλίσματος ή επαφής με το δέρμα :
Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύντε το δέρμα πολύ καλά με σαπούνι και νερό ή με αναγνωρισμένο καθαριστικό.

Δώστε προσοχή σε προϊόν που μπορεί να έχει παραμείνει μεταξύ του δέρματος και των ενδυμάτων, του ρολογιού, των
υποδημάτων...
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Αν η μολυσμένη περιοχή είναι εκτεταμένη και/ή υπάρχει βλάβη στο δέρμα, πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό ή ο ασθενής να
μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σε περίπτωση καταπόσεως :
Μη δίνετε στον ασθενή ο,τιδήποτε από το στόμα.

Σε περίπτωση καταπόσεως, αν η ποσότητα είναι μικρή (όχι περισσότερη από μία γουλιά) ξεπλύντε το στόμα με νερό και
συμβουλευτείτε γιατρό.

Συμβουλευτείτε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, καλέστε έναν γιατρό για να κρίνει τη σκοπιμότητα μίας παρακολούθησης και μίας
ακόλουθης αγωγής σε νοσοκομειακό πλαίσιο, εάν κρίνεται αναγκαίο. Δείξτε την ετικέτα.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, μη χορηγείτε υγρά, μην προκαλείτε έμετο αλλά διακομίστε άμεσα σε νοσοκομειακό
περιβάλλον συνοδεία γιατρού με ασθενοφόρο. Δείξτε την ετικέτα στο γιατρό.

Μην προκαλείτε εμετό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Επαφή με το δέρμα: Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ρωγμές. Τα σημεία και τα
συμπτώματα της δεληπτικής δερματίτιδας μπορεί να περιλαμβάνουν αίσθηση καψίματος ή / και ξηρότητα.

Ενότητα 11

Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Η εκτόξευση στα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και βλάβη.

Κατάποση: πιθανότητα πνευμονικών επιπλοκών (φλεγμονή, οίδημα).

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Ακολουθήστε τις συστάσεις του γιατρού.

ΤΜΗΜΑ 5:  Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
Μη εύφλεκτο.

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε :

- ψεκασμό ή συγκέντρωση σταγονιδίων νερού

- αφρό

- ξηρές σκόνες γενικής χρήσης ABC

- σκόνες BC

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιήσετε :

- εκτόξευση νερού

Το νερό δεν είναι αποτελεσματικό για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη κλειστών
δοχείων που εκτίθενται σε φωτιά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης και έκρηξης.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Μία πυρκαγιά προκαλεί συχνά ένα παχύ μαύρο καπνό. 'Εκθεση στα προϊόντα αποσύνθεσης μπορεί να είναι επικίνδυνη για την
υγεία.

Μην αναπνέετε μέσα σε καπνούς.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορεί να σχηματιστεί :

- μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, απελευθερώστε: τοξικά αέρια / ατμούς.

Μπορεί να απαιτούνται κατάλληλοι αναπνευστήρες.
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5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε μια αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητη από τον ατμοσφαιρικό αέρα και φορέστε
προστατευτική στολή.

ΤΜΗΜΑ 6 : Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Συμβουλευτείτε τα μέτρα ασφαλείας που ααφέρονται στα σημεία 7 και 8.

Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλος μέρος.

Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης

Για άτομα που δεν παρέχουν πρώτες βοήθειες
Αποφύγετε κάθε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Για άτομα που παρέχουν πρώτες βοήθειες
Οι παρεμβαίνοντες θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (Ανατρέξτε στην ενότητα 8).

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Μαζέψτε μέσα σε βαρέλια για απόρριψη και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσματα με μη αναφλέξιμα απορροφητικά υλικά,
όπως είναι η άμμος, το χώμα και η γη διατόμων.

Εμποδίστε την εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού σε αποχετεύσεις ή διόδους νερού.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Καθαρίστε κατά προτίμηση με ένα απορρυπαντικό, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες.

Απορροφήστε όλο το χυμένο προϊόν με άμμο ή χώμα

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
7 & 8

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισμός και αποθήκευση
Οι συστάσεις που αφορούν τους χώρους αποθήκευσης ισχύουν για τα εργαστήρια όπου γίνεται ο χειρισμός του μείγματος.

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Να πλένετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση.

Αφαιρείτε και πλένετε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από εκ νέου χρήση.

Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός, κυρίως στους κλειστούς χώρους.

πρέπει να έχετε καλό αερισμό και αναρρόφηση στο χώρο εργασίας.

Μην αναπνέετε ατμούς, ομίχλη ψεκασμού, αεροζόλ.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια

Πρόληψη Φωτιάς :
Χειρισθείτε το σε καλώς αεριζόμενους χώρους.

Ποτέ μην εισπνέετε αυτό το μείγμα.

Εμποδίστε τη χρήση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Συστηνόμενος εξοπλισμός και διαδικασίες :
Για την ατομική σας προστασία, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

Τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην ετικέτα και επίσης τους κανονισμούς ασφαλείας στη βιομηχανία.

'Οταν το προσωπικό πρέπει να κάνει μία εργασία σε ένα παράπηγμα, είτε με ψεκασμό είτε διαφορετικά, ο εξαερισμός μπορεί
να είναι ανεπαρκής για να ελέγξει τα σταγονίδια του σπρέυ και τους ατμούς του διαλύτη σε κάθε περίπτωση.

Συνεπώς, συστήνεται το προσωπικό να φορά μάσκες με παροχή πεπιεσμένου αέρα, κατά τη διάρκεια ψεκασμών, μέχρις ότου
η συγκέντρωση των σωματιδίων και των ατμών των διαλυτών ελαττωθούν κάτω από τα όρια εκθέσεως.

Συσκευασίες που έχουν ανοιχθεί, πρέπει να ξανακλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται σε όρθια θέση.

Απαγορευμένος εξοπλισμός και διαδικασίες :
Απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους χώρους όπου χρησιμοποιείται το μείγμα.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Μην καπνίζετε. Απαγορεύεται η πρόσβαση των χώρων σε άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα.
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Αποθήκευση

Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Διατηρήστε το δοχείο καλά κλειστό σε ένα ξηρό, καλώς αεριζόμενο μέρος.

Διατηρήστε το μακριά από τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και των ζωοτροφών.

Το πάτωμα πρέπει να είναι στεγανό και να έχει κλίση προς ένα οχετό συλλογής, ώστε στην περίπτωση που χυθεί το υγρό να
μην μπορεί να απλωθεί πέρα από αυτή την περιοχή.

Συσκευασία

Πάντοτε, να φυλάγεται σε συσκευασία που είναι κατασκευασμένη από υλικό ίδιο με το αρχικό.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Δεν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός. Αυτό πρέπει να γίνεται με ηλεκτρική σκούπα στους σταθμούς εργασίας και καλή
εξαγωγή αέρα. Αν αυτό δεν επαρκεί για να διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων και των ατμών του διαλύτη κάτω
από τις οριακές τιμές έκθεσης, πρέπει να φορεθούν κατάλληλοι αναπνευστήρες.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
Εικονόγραμμα/ εικονογράμματα υποχρέωσης χρήσης μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) :

Να χρησιμοποιείτε κατάλληλο και ορθά συντηρημένο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

Να αποθηκεύετε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό σε κατάλληλο χώρο, μακρυά από το χώρο εργασίας.

Κατά τη χρήση, απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων, ποτών ή το κάπνισμα. Αφαιρείτε και πλένετε το μολυσμένο ρουχισμό
πριν από εκ νέου χρήση. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός, κυρίως στους κλειστούς χώρους.

- Προστασία των ματιών / του προσώπου

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά ματιών σχεδιασμένα έτσι ώστε να προστατεύουν από πιτσιλίσματα υγρών.

Πριν από οποιονδήποτε χειρισμό, είναι απαραίτητο να φοράτε γυαλιά ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN166.

- Προστασία των χεριών

Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια σε περίπτωση παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης επαφής με το δέρμα.

Να χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στους χημικούς παράγοντες σύμφωνα με το πρότυπο EN374.

Η επιλογή γαντιών πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με την εφαρμογή και τη διάρκεια χρήσης στη θέση εργασίας.

Τα γάντια προστασίας πρέπει να έχουν επιλεγεί ανάλογα με τη θέση εργασίας : άλλα χημικά προϊόντα που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν, απαραίτητα μέσα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (κοψίματα, τσιμπήματα, θερμική προστασία),
απαιτούμενη επιδεξιότητα.

Τύπος συνηστώμενων γαντιών :

- Ελαστικό νιτριλίου (Συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου (NBR))

- PVA (Πολυβινυλική αλκοόλη)

Συνιστώμενα χαρακτηριστικά :

- Αδιαπέραστα γάντια σύμφωνα με το πρότυπο EN374

- Προστασία του σώματος

Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα.

Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

Τύπος κατάλληλης προστατευτικής ενδυμασίας :

Σε περίπτωση ισχυρής εκτόξευσης, να φοράτε προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών με στεγανούς συνδέσμους από
υγρά (τύπου 3) σύμφωνα με το πρότυπο EN14605 για να αποφεύγετε πάσα επαφή με το δέρμα.

Σε περίπτωση κινδύνου πιτσιλίσματος, να φοράτε προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών (τύπου 6) σύμφωνα με το
πρότυπο EN13034 για να αποφεύγετε πάσα επαφή με το δέρμα.
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Να φοράτε προστατευτική ενδυμασία με ηλεκτροστατικές ιδιότητες από φυσικές ή συνθετικές ίνες ανθεκτικές στις υψηλές
θερμοκρασίες σύμφωνα με το πρότυπο EN1149.

Το προσωπικό θα φοράει στολές εργασίας που θα πλένονται τακτικά.

Μετά την επαφή με το προϊόν, όλα τα μέλη του σώματος που ήρθαν σε επαφή με την ουσία θα πρέπει να πλένονται.

- Προστασία της αναπνοής
Τύπος μάσκας FFP :

Να φοράτε μία μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο έναντι αερολυμάτων, μίας χρήσεως σύμφωνα με το πρότυπο EN149.

Τύπος μάσκας με συνδυασμένα φίλτρα :

Να φοράτε μάσκα σύμφωνα με το πρότυπο EN136.

Σεβόμαστε το όριο τις συσκευή αναπνευστικής προστασίας.

Απαιτείται αναπνευστικές συσκευές

ΤΜΗΜΑ 9 : Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες
Φυσική κατάσταση : ρευστό υγρό

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
pH : δεν έχει σχέση.

Σημείο / περιοχή βρασμού : δεν καθορίζεται.

Περιοχή σημείου αναφλέξεως : 60°C < ΣA <= 93°C

Πίεση ατμού (50°C) : δεν έχει σχέση.

Πυκνότητα : <1

Υδατοδιαλυτότητα : Αδιάλυτο.

Γλοιότητα : v < 7 mm2/s (40°C)

Σημείο / περιοχή τήξης : δεν καθορίζεται.

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : δεν καθορίζεται.

Σημείο / περιοχή αποσύνθεσης : δεν καθορίζεται.

9.2. Άλλες πληροφορίες
Δεν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 10 : Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν διατίθενται στοιχεία.

10.2. Χημική σταθερότητα
Αυτό το μείγμα είναι σταθερό στις συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης που συνιστώνται στην ενότητα 7.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες, το μείγμα μπορεί να εκλύσει επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης, όπως μονοξείδιο και
διοξείδιο του άνθρακα, αναθυμιάσεις, οξείδια του αζώτου.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Να αποφεύγετε :

- το τζελ

- τη θερμότητα

10.5. Μη συμβατά υλικά
Να διατηρείται σε απόσταση από :

- οξέα

- αλκάλια

- οξειδωτικούς παράγοντες

Κίνδυνος εξώθερμης αντίδρασης
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10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να εκλύσει/σχηματίσει :

- μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

ΤΜΗΜΑ 11 : Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Η έκθεση στους ατμούς των διαλυτών που περιέχονται στο μείγμα πέραν των ενδεικνυόμενων ορίων έκθεσης μπορεί να
οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, όπως ερεθισμό των βλεννογόνων και του αναπνευστικού, διαταραχές των
νεφρών, του ήπατος και του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, μούδιασμα, ζαλάδα, κόπωση, μυική ασθένεια και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις απώλεια αισθήσεων.

Οι παρατεταμμένες ή επαναλαμβανόμενες επαφές με το μείγμα μπορούν να αφαιρέσουν τη φυσική λιπαρότητα του δέρματος
και να προκαλέσουν έτσι μη αλλεργικές δερματίτιδες από επαφή και απορρόφηση μέσω της επιδερμίδας.

Πιτσιλίσματα στα μάτια μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό και αναστρέψιμες βλάβες.

Η τοξικότητα από αναρρόφηση περιλαμβάνει σοβαρές οξείες επιδράσεις όπως η χημική πνευμονία, διάφοροι βαθμοί
πνευμονικού τραυματισμού ή ο θάνατος λόγω αναρρόφησης.

Οι πάσχοντες από αλλεργίες και οι εργαζόμενοι με αναπνευστικά προβλήματα δεν πρέπει να εκτίθενται στο προϊόν.

11.1.1. Χημικές ουσίες

Οξεία τοξικότητα :
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS

Δια του στόματος  : DL50 > 5000 mg/kg
Είδος : αρουραίος
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Δια του δέρματος : DL50 > 5000 mg/kg
Είδος : κουνέλι
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Δια της εισπνοής (Ατμοί) : CL50 > 5000 mg/l
Είδος : αρουραίος
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος :
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS

Ερεθισμός : Προκαλεί ελαφρύ ερεθισμό του δέρματος.
1,5 <= Μέση τιμή < 2
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος :
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS

Τοπική δοκιμασία λεμφαδένων : Μη ευαισθητοποιητικό.
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων :
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS

Δεν έχει διαπιστωθεί καμία μεταλλαξιγόνος επίδραση.

Καρκινογένεση :
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS

Δοκιμή καρκινογένεσης : Αρνητική.
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Καμία καρκινογόνο επίδραση.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή :
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS

Καμία τοξική επίδραση στην αναπαραγωγή

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — επαναλαμβανόμενη έκθεση :
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS

Είδος : αρουραίος

11.1.2. Μείγμα

Κίνδυνος από αναρρόφηση :
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στην αναπνευστική οδό.

Η τοξικότητα από αναρρόφηση περιλαμβάνει σοβαρές οξείες επιδράσεις όπως η χημική πνευμονία, διάφοροι βαθμοί
πνευμονικού τραυματισμού ή ο θάνατος λόγω αναρρόφησης.

Άλλες πληροφορίες
Η εισπνοή προκαλεί υπνηλία και ζάλη.

Επαναλαμβανόμενη έκθεση στο δέρμα μπορεί να προκαλέσει ξήρανση.

Η εκτόξευση στα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αναστρέψιμη βλάβη.

Σε περίπτωση κατάποσης, πιθανότητα πνευμονικών επιπλοκών.

ΤΜΗΜΑ 12 : Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

12.1.1. Ουσίες

HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS
Τοξικότητα για τα ψάρια : Είδος : Oncorhynchus mykiss

Διάρκεια έκθεσης : 96 h

12.1.2. Μείγματα

Κανένα στοιχείο για την τοξικότητα του ύδατος δεν είναι διαθέσιμο για αυτό το μείγμα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

12.2.1. Ουσίες

HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS
Βιοαποικοδόμηση : Δεν διαθέτουμε δεδομένα σχετικά με τη διασπασιμότητα, η ουσία θεωρείται ότι δεν 

διασπάται ταχέως.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν διατίθενται στοιχεία.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν διατίθενται στοιχεία.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Δεν διατίθενται στοιχεία.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Αποφύγετε την απορροή του προϊόντος σε υπονόμους ή πλωτές οδούς.

Γερμανικός κανονισμός αναφορικά με την κατάταξη των κινδύνων για το νερό (WGK, VwVwS vom 27/07/2005, KBws) :
WGK 1 : Παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο για το νερό.
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ΤΜΗΜΑ 13 : Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
Πρέπει να καθοριστεί κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων του μείγματος ή/και του περιέκτη του σύμφωνα με τις διατάξεις
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Μην το χύνετε σε αποχετεύσεις ή εκεί που περνά νερό.

Απόβλητα :
Η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το
περιβάλλον και κυρίως χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα ή την πανίδα.

Ανακυκλώστε ή ρίψτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά προτίμηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εξουσιοδοτημένη
εταιρία.

Μην μολύνετε το έδαφος ή το νερό με απόβλητα, μην τα ρίπτετε στο περιβάλλον.

Συσκευασίες που έχουν λερωθεί :
Αδειάστε τελείως το δοχείο.

Παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 14 : Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Δε χρειάζεται ταξινόμηση και επισήμανση για τη μεταφορά.

Μεταφέρετε το προϊόν σύμφωνα με τους όρους του ADR για οδική μεταφορά, του RID για σιδηροδρομική, του IMDG για
θαλάσσια και του ICAO/IATA για αερομεταφορά (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

ΤΜΗΜΑ 15 : Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

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

Πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και τη σήμανση που εμφανίζονται στην ενότητα 2:
Οι ακόλουθοι κανονισμοί λήφθηκαν υπόψη:

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 487/2013

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 758/2013

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 944/2013

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2014

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1297/2014

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία:
Συσκευασίες οι οποίες πρέπει να διαθέτουν πώμα ασφαλείας για τα παιδιά (βλέπε Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008,
Παράρτημα II, Μέρος 3).

Συσκευασίες οι οποίες πρέπει να φέρουν ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου (βλέπε Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008,
Παράρτημα II, Μέρος 3).

- Ειδικά προληπτικά μέτρα :
Δεν διατίθενται στοιχεία.

- Γερμανικός κανονισμός αναφορικά με την κατάταξη των κινδύνων για το νερό (WGK, VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
:

WGK 1 : Παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο για το νερό.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν διατίθενται στοιχεία.
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ΤΜΗΜΑ 16:Άλλες πληροφορίες
Επειδή οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το χρήστη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων
ασφαλείας βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία μας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς.

Το μείγμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις πέραν εκείνων που ορίζονται στον τίτλο 1 χωρίς να έχουν ληφθεί
προηγουμένως γραπτές οδηγίες χειρισμού.

Πάντοτε, είναι υπευθυνότητα του χρήστη, το να λαμβάνει όλες τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις και
τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να ΄λαμβάνονται υπόψη ως περιγραφή
των απαιτήσεων ασφαλείας σε σχέση με το συγκεκριμένο μείγμα και όχι ως εγγύηση των ιδιοτήτων αυτού.

Διατύπωση των φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα 3 :
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις

αναπνευστικές οδούς.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Συντομογραφίες :
ADR : Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων.

IMDG : Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

IATA : Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών.

IOCA : Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας.

RID : Κανονισμός για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Κατηγορία Κινδύνου Νερού).

GHS08 : κίνδυνος για την υγεία

PBT: Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική.

vPvB: Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη.

SVHC : Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.
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