SYR Clear Solution #1 FiltaKleen
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010
Ημερομηνία έκδοσης: 02/06/2015

ενημέρωση:

:

εκδοχή: 2.1

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1.

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Μορφή προϊόντος

: Μείγμα

Όνομα του προϊόντος

: SYR Clear Solution #1 FiltaKleen

Κωδικός προϊόντος

: 993642

Είδος προϊόντος

: Απορρυπαντικό

1.2.

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2.1.

Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις

Κύρια κατηγορία χρήσης

: Επαγγελματική χρήση,Βιομηχανική χρήση

Χρήση της ουσίας/του μείγματος

: Καθαρισμός δαπέδων (υγρά)

Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης

: Απορρυπαντικοί/καθαριστικοί παράγοντες και πρόσθετα

1.2.2.

Δεν συνιστώνται χρήσεις σε

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
1.3.

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Scot Young Research Ltd
Lye-by-Pass, Lye
Stourbridge - United Kingdom
T +44(0)1384 892021 - F +44 (0)1384 421675
info@syrclean.com
1.4.

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

: +44(0)1384 892021
0900 to 1700 Mon to Thur; 0900 to 1500 Fri

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1.

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]
Eye Dam. 1

H318

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16
Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 67/548 ΕΚ [DSD] ή 1999/45/ΕΕ [DPD]
Xi; R36
ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων R, βλέπε τομέα 16,
2.2.

Στοιχεία επισήμανσης

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

:

Προειδοποιητική λέξη (CLP)

: Κίνδυνος

Επικίνδυνο περιεχόμενο

: ETHOXYLATED ALCOHOL

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP)

: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP)

: P280 - Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά ενδύματα, προστατευτικά γάντια
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

GHS05

2.3.

Άλλοι κίνδυνοι

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς : Σύμφωνα με τα γνωστά στοιχεία, το προϊόν δεν παρουσιάζει συγκεκριμένους κινδύνους όταν
και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο
τηρούνται κατά τη χρήση του οι κανόνες βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας.
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περιβάλλον

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1.

Ουσία

Μη εφαρμόσιμος
3.2.

Μείγμα

Όνομα

Αναγνωριστικός
κωδικός προϊόντος

%

Κατάταξη σύμφωνα με την
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ

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

ETHOXYLATED ALCOHOL

(αριθμός CAS) 68439-45-2

1 - 10

Xn; R22
Xi; R41

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

απόσταγμα (πετρελαίου), ελαφρά
κατεργασμένα με υδρογόνο, Κηεροζξίνη μη προδιαγεγραμμένη

(αριθμός CAS) 64742-47-8
(Κωδ.-ΕΕ) 265-149-8
(Νο. καταλόγου) 649-422-

0.02 - 0.06

Xn; R65

Asp. Tox. 1, H304

ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο
έκθεσης στο χώρο εργασίας

00-2

Κείμενο των φράσεων R και H : βλέπε κάτω από παράγραφο 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1.

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών

: Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή

: Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το : Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.
δέρμα
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα : Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό για λόγους ασφαλείας.
μάτια
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση
4.2.

: Καλέστε το κεντρο δηλητηριασεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα/τραυματισμοί

: Δεν θεωρείται επικίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από εισπνοή

: Καμία σε κανονική χρήση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από επαφή με
το δέρμα

: Καμία σε κανονική χρήση. Μπορεί να προκαλέσει μέτριο ερεθισμό.

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από επαφή με
τα μάτια

: Ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό.

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από κατάποση

: Καμία σε κανονική χρήση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των αναπνευστικών οδών.

4.3.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1.

Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά

: Χρησιμοποιήστε μέσα κατάσβεσης κατάλληλα για την περιβάλλουσα πυρκαγιά.

Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο

: Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού.

5.2.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνος πυρκαγιάς

: Μη εύφλεκτο.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται
επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

: Πιθανή αποβολή τοξικού νέφους.

5.3.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

: Εκκενώστε την περιοχή. Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.

Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

: Ανακόψτε και περιορίστε τα υγρά πυρόσβεσης.

Προστασία κατά την πυρόσβεση

: Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με μόνωση.
Ολόσωμη προστατευτική στολή.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1.

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Γενικά μέτρα
6.1.1.

: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Εξοπλισμός προστασίας

: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8 :"Έλεγχος της έκθεσης-Ατομική
προστασία".

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

: Εξαερίζετε τη ζώνη εκροής.
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6.1.2.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Εξοπλισμός προστασίας

: Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
ενότητα 8 :"Έλεγχος της έκθεσης-Ατομική προστασία".

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

: Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.

6.2.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
6.3.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για την αποθήκευση

: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Μέθοδοι καθαρισμού

: Απορροφήστε τις διαρροές με κάποιο απορροφητικό υλικό.

Άλλες πληροφορίες

: Απορρίψτε τα υλικά ή τα υπολείμματα σε εγκεκριμένο κέντρο.

6.4.

Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 13. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8 :"Έλεγχος της έκθεσηςΑτομική προστασία".

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1.

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

: Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. Φοράτε ατομικό εξοπλισμό
προστασίας.

Μέτρα υγιεινής

: Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε πάντοτε τα χέρια
σας μετά από κάθε χρήση.

7.2.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Τεχνικά μέτρα

: Εξασφαλίστε σωστό εξαερισμό, κυρίως σε κλειστούς χώρους.

Συνθήκες φύλαξης

: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.

Ασυμβίβαστα πρΐόντα

: Ισχυρά οξέα. Οξειδωτικός παράγοντας.

Χώρος φύλαξης

: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

7.3.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Καθαριστικό μέσο.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1.

Παράμετροι ελέγχου

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
8.2.

Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

: Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά.

Ατομική προστασία

: Γάντια. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά σε περίπτωση παραγωγής σκόνης.

Προστασία των χεριών

: Προστατευτικά γάντια. Γάντια νιτριλίου

Προστασία οφθαλμών

: Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία του δέρματος

: Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό

Προστασία των αναπνευστικών οδών

: Στην περίπτωση μη επαρκούς αερισμού φοράτε τον κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της
περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο

: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1.

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή

: Υγρό

Εμφάνιση

: αδιαφανές.

χρώμα

: Κίτρινο.

Οσμή

: Λουλουδιών.

ΙΌριο οσμών

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

pH

: 5-8

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1)

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

σημείο τήξης / περιοχή τήξης

: Μη εφαρμόσιμος
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Σημείο στερεοποίησης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο βρασμού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο ανάφλεξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία διάσπασης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο)

: Μη εφαρμόσιμος

Πίεση ατμού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σχετική πυκνότητα

: 0.96 - 1.02

Διαλυτότητα

: διαλυτό στο νερό.

Log Pow

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ιξώδες, κινεματικός (ή)

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ξώδες, δυναμικό

: 25 - 100 cP

Εκρηκτικές ιδιότητες

: Κίνδυνος εκρήξεως δεν χρησιμοποιείται.

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά

: Οξειδωτικά υγρά Μη ταξινομημένος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

9.2.

Άλλες πληροφορίες

Δείκτης διάθλασης

: 5-8

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1.

Δραστικότητα

Το προϊόν δεν είναι αδρανές σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς.
10.2.

Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
10.3.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, καμία γνωστή επικίνδυνη αντίδραση.
10.4.

Συνθήκες προς αποφυγήν

Κανένας στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε ενότητα 7).
10.5.

Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
10.6.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Υπό φυσιολογικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης δεν αναμένεται παραγωγή κανενός επικίνδυνου παοϊόντος αποσύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1.

Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Oξεία τοξικότητα

: Μη ταξινομημένος

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

: Μη ταξινομημένος

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Aναπνευστική ευαισθητοποίηση ή
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

: Μη ταξινομημένος

Kαρκινογένεση

: Μη ταξινομημένος

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή·

: Μη ταξινομημένος

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (εφάπαξ
έκθεση)

: Μη ταξινομημένος

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα
(επαναλαμβανόμενη έκθεση)

: Μη ταξινομημένος

Tοξικότητα αναρρόφησης

: Μη ταξινομημένος

pH: 5 - 8
pH: 5 - 8

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1.

Τοξικότητα

Οικολογία - γενικά

08/06/2015

: Το προϊόν δε θεωρείται επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς και δεν έχει μακροχρόνιες
ανεπιθύμητες επιδράσεις στο περιβάλλον.

EL (ελληνικά)

4/7

SYR Clear Solution #1 FiltaKleen
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010

12.2.

Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

SYR Clear Solution #1 FiltaKleen
Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση
12.3.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

SYR Clear Solution #1 FiltaKleen
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
12.4.

Δεν έχει καθοριστεί.

Κινητικότητα στο έδαφος

SYR Clear Solution #1 FiltaKleen
Οικολογία - έδαφος
12.5.

Δεν έχει καθοριστεί.

Απορρόφηση από το έδαφος.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
12.6.

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Περαιτέρω πληροφορίες

: Δεν υπάρχουν άλλες γνωστές επιδράσεις

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
13.1.

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Τοπική νομοθεσία (απόβλητα)

: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

: Οι μολυσμένες συσκευασίες μπορούν να απορριφθούν ως απλά απορρίμματα μετά από
πλύσιμο. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές.

Υποδείξεις για την απόρριψη των αποβλήτων

: Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Αριθμός ΟΗΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δε χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο
14.2.

Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR)

: Μη εφαρμόσιμος

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IMDG)

: Μη εφαρμόσιμος

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ΙΑΤΑ)

: Μη εφαρμόσιμος

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADN)

: Μη εφαρμόσιμος

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (RID)

: Μη εφαρμόσιμος

14.3.

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR)

: Μη εφαρμόσιμος

IMDG
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG)

: Μη εφαρμόσιμος

IATA
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IATA)

: Μη εφαρμόσιμος

ADN
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADN)

: Μη εφαρμόσιμος

RID
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (RID)
14.4.

: Μη εφαρμόσιμος

Ομάδα συσκευασίας

Κατηγορία συσκευασίας (ADR)

: Μη εφαρμόσιμος

Κατηγορία συσκευασίας (IMDG)

: Μη εφαρμόσιμος

Κατηγορία συσκευασίας (IATA)

: Μη εφαρμόσιμος

Κατηγορία συσκευασίας (ADN)

: Μη εφαρμόσιμος

Κατηγορία συσκευασίας (RID)

: Μη εφαρμόσιμος

14.5.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

08/06/2015
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Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο
περιβάλλον

: Όχι

Άλλες πληροφορίες

: Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

14.6.

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

- Επίγεια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
- μεταφορά μέσω θαλάσσης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
- Εναέρια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
- Ποτάμια μεταφορά
Δεν υπόκειται στην ADN

: Όχι

- Σιδηροδρομική μεταφορά
Απαγορεύεται η μεταφορά (RID)

: Όχι

14.7.
Μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου βάρους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας MARPOL 73/78 και σύμφωνα με τον
κωδικό IBC
Μη εφαρμόσιμος

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
15.1.

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

15.1.1.

κανονισμοί ΕΕ

Δεν περιέχει καμία ουσία που να υποβάλλεται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH
Αλλεργιογόνες αρωματικές ύλες >0,01%:
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
CITRONELLOL
HEXYL CINNAMAL
Κανονισμός για τα απορρυπαντικά : Δελτίο πληροφοριών για τα συστατικά:
Συστατικό
water
ETHOXYLATED ALCOHOL
3,7-Dimethyl-1,6- octadien-3-ol
CITRONELLOL
2-phenylethanol
απόσταγμα (πετρελαίου), ελαφρά κατεργασμένα με υδρογόνο, Κηεροζξίνη - μη
προδιαγεγραμμένη
HEXYL CINNAMAL
NEROL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
ALPHA-TERPINEOL
Butylphenyl Methylpropional
METHYL ALPHA-IONONE ISOMERS
(R)-p-μενθα-1,8-διένιο
CITRONELLYL ACETATE
ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED
DIHYDROCITRONELLOL
1,3,4,6,7,8-εξαϋδρο-4,6,6,7,8,8-εξαμεθυλινδενο[5,6-c]πυράνιο·, γαλαξολίδιο, (HHCB)
SODIUM NITRATE
AMYL SALICYLATE
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-iso-thiazolin-3-one[EC no.247-5007] and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one [EC no.220-239-6)
15.1.2.

αριθμός CAS
7732-18-5
68439-45-2
78-70-6
106-22-9
60-12-8
64742-47-8

%
>=10%
1 - 10%
0.1 - 1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%

101-86-0
106-25-2
127-51-5
98-55-5
80-54-6
1335-46-2
5989-27-5
150-84-5
68131-39-5
106-21-8
1222-05-5
7631-99-4
2050-08-0
55965-84-9

<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%

Eθνικές διατάξεις

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
08/06/2015
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15.2.

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει πραγματοποιηθεί κενένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)
Asp. Tox. 1
Eye Dam. 1
H302
H304
H318
R22
R36
R41
R65
Xi
Xn

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4
Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως
Ερεθίζει τα μάτια
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης
Ερεθιστικό
Επιβλαβές

ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ REACH)
υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς,
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος
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