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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση τής ουσίας/τού µείγµατος
Προϊόν καθαρισµού.
Περιορισµένη χρήση µόνο για επαγγελµατίες.
1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Κατασκευαστής
Εταιρεία:
Οδός:
Τόπος:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Κεντρική ιστοσελίδα:
Τοµέας χορήγησης
πληροφοριών:
1.4. Αριθµός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης:

EMAG AG
Gerauer Straße 34
D-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 (0) 6105 – 40 67 34
wanke@emag-germany.de
www.emag-germany.de
-

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Χαρακτηρισµοί κινδύνων: Ερεθιστικό
Φράσεις R:
Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.
2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Σύµβολα κινδύνου:

Xi - Ερεθιστικό

Xi - Ερεθιστικό
36/38

Φράσεις R
Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.

26
37/39

Φράσεις S
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγµατα

Αριθµός αναθεώρησης: 1,02
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Επικίνδυνα συστατικά υλικά
Αριθ. EK
Αριθ. CAS
Αριθ. Ευρετηρίου
Αριθ. REACH

Βάρος

Ονοµασία
Ταξινόµηση
Ταξινόµηση GHS

70-80 %

213-791-2
7732-18-5

Water

230-785-7
7320-34-5

Tetrapotassium pyrophosphate

<9,0 %

Phosphoric acid ester, sodium-salt
Xi - Ερεθιστικό R38-41
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

<8,0 %

257-573-7
51981-21-6

N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt

<6,0 %

229-912-9
10213-79-3

µεταπυριτικό δινάτριο
C - Διαβρωτικό, Xi - Ερεθιστικό R34-37
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

<4,0 %

268-938-5
68155-09-9

C8-C18 Aminoxides
Xi - Ερεθιστικό R38-41-52

<1,0 %

111798-26-6

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412

Ολοκληρωµένο κείµενο των φράσεων Ρ και H: βλέπε στην τµήµα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις
Αλλαγή µολυσµένης ενδυµασίας.
Εισπνοή
Σε περίπτωση εισπνοής νέφους ψεκασµού ζητήστε ιατρική συµβουλή.
Επαφή δέρµατος
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερόκαισαπούνι.
Επαφή στα µάτια
Ξεπλύνετε αµέσως κάτω από νερό και µε ανοιχτό βλέφαρο για 10 µε 15 λεπτά. Σε περίπτωση επίµονων
βλαβών, επισκεφτείτε αµέσως εναν οφθαλµίατρο.
Κατάποση
Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και πιείτε άφθονο νερό. δεν προκαλούµε έµετο. επικαλέστε ιατρική βοήθεια.
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
µέχρι στιγµής άγνωστη συµπτωµατολογία.
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
θεραπεία σύµφωνα µε τη συµπτωµατολογία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Αριθµός αναθεώρησης: 1,02
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Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
νερό. αφρός. νερό σε µορφή σπράυ.
Μέσα πυρόσβεσης, που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας
δυνατός πίδακας νερού.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Σε περίπτωση φωτιάς µπορούν να δηµιουργηθούν: οξείδιο του αζώτου. διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
ενδυµασία προστασίας.
Σµπληρωµατικές υποδείξεις
Η ίδια η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Προσαρµογή των µέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυµασίας.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα ή στο υγρό περιβάλλον.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Μαζέψτε µε συνδετικό µέσο για νερό (άµµος, διατοµίτης, συνδετικό µέσο για οξέα, γενικό συνδετικό µέσο).
Χειρισµός του συσσωρευµένου προϊόντος σύµφωνα µε το κεφάλαιο διάθεσης απορριµµάτων.
6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
βλέπε µέτρα ασφαλείας στα σηµεία 7 και 8.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό
Ειδικά τεχνικά µέτρα ασφαλείας δεν είναι απαραίτητα.
Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις
Το προϊόν δεν είναι: οξειδωτικό. Εύφλεκτο. εκρηκτικό.
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
φύλαξη µόνο στην γνήσια συσκευασία. Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1. Παράµετροι ελέγχου
Ενδεικτικεσ οριακέσ τιµέσ επαιτελµατικησ εκθεσησ
Αριθ. CAS

Χηµικός παράγοντας

ppm

10213-79-3 µεταπυριτικό δινάτριο

mg/m³

ίνες/cm³

Κατηγορία

1,5

Προέλευση
DFG

Ανώτατη

DFG

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Έλεγχοι έκθεσης των εργαζο µένων στο χώρο εργασίας
βλέπε κεφάλαιο 7. δεν είναι απαραίτητα περαιτέρω µέτρα ασφαλείας.
Μέτρα υγιεινής
Στο χώρο εργασίας απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισµα και το φτάρνισµα. πλύνετε τα χέρια πρίν
τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας µε το προϊόν.
Αναπνευστική προστασία
Η χρήση αναπνευστικής µάσκας της εισπνοής δεν είναι αναγκαία.
Αριθµός αναθεώρησης: 1,02

EL

Επεξεργάστηκε στις: 26.03.2013

EMAG AG • Gerauer Straße 34 • D-64546 Mörfelden-Walldorf	
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύµφωνα µε την Οδηγία (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

Ηµεροµηνία έκδοσης: 30.07.2013

Σελίδα 4 από 6

EM 080

Προστασία των χεριών
κατάλληλο υλικό: PE (πολυαιθυλένιο). CR (πολυχλωροπροπένιο, Ελαστικό χλωροπρενίου). NBR (νιτριλικό
καουτσούκ). Βουτυλικό καουτσούκ. FKM (φθοριούχο καουτσούκ).
πρέπει να φορεθούν ελεγµένα προστατευτικά γάντια: EN 374
Προστασία των µατιών
γυαλιά όρασης.
Προστασία του δέρµατος
σωµατική προστασία: µη απαραίτητο.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση:
Χρώµα:
Οσµή:

υγρό
άχρωµος - ανοιχτό κίτρινο
χαρακτηριστικό
Μέθοδος

Τιµή pH (σε 20 °C):

12,9 (conc.) 9,9 (1 %) DGF H-III 1

Πληροφορίες για τις µεταβολές της φυσικής κατάστασης
Σηµείο τήξης/περιοχή τήξης:
Σηµείο ζέοης/περιοχή ζέοης:
Σηµείο ανάφλεξης:

-6 °C
>100 °C
---

Εκρηκτικές ιδιότητες
µή κίνδυνος εκρήξεως.
Οξειδωτικές ιδιότητες
µή οξειδωτικό.
Πυκνότητα (σε 20 °C):
Υδατοδιαλυτότητα:

1,12 g/cm³ DIN 12791
ολοκληρωµένος αναµίξιµος

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1. Δραστικότητα
εξωθερµικές αντιδράσεις µε: οξύ, συγκεντρωµένο.
10.2. Χηµική σταθερότητα
Το προϊόν είναι χηµικώς σταθερές υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Καµία, στην περίπτωση της ορθής χρήσης.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Θερµική διάσπαση µπορεί να προκαλέσει ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και αναθυµιάσεων.
10.5. Μη συµβατά υλικά
οξύ, συγκεντρωµένο.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Καµία, στην περίπτωση της ορθής χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Αριθµός αναθεώρησης: 1,02
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Οξύα τοξικότητα
Αριθ. CAS

Ονοµασία
Οδοί έκθεσης

7320-34-5

Μέθοδος

Είδος

Δόση

Πηγή

Tetrapotassium pyrophosphate
στοµατική

LD50

>2000 mg/kg Maus

LD50

>2000 mg/kg Ratte

111798-26-6 Phosphoric acid ester, sodium-salt
στοµατική
51981-21-6

N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt
στοµατική

68155-09-9

LD50

>2000 mg/kg

LD50

6000 mg/kg Ratte

C8-C18 Aminoxides
στοµατική

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση
ερεθισµό στο µάτι: καυστικός. ερεθισµός στο δέρµα: καυστικός.
Ευαισθητοποιητική δράση
δεν υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Σε περίπτωση κανονικής εισαγωγής σε ελάχιστες ποσότητες στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού
δεν αναµένονται διαταραχές της δράσης αποσύνθεσης της βιολογικής λάσπης. Το προϊόν είναι µια βάση.
Πριν την αποβολή στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων η εξουδετέρωση είναι συνήθως αναγκαία.
Αριθ. CAS

Ονοµασία
Τοξικότητα νερού

Μέθοδος

Δόση

h Είδος

Πηγή

111798-26-6 Phosphoric acid ester, sodium-salt
Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια
51981-21-6

68155-09-9

LC50

>10 mg/l

96

N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Sodium salt
Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια

LC50

>100 mg/l

96

Οξεία τοξικότητα των φυκιών

ErC50

>100 mg/l

72

Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια

LC50

5,9 mg/l

96

Οξεία τοξικότητα των φυκιών

ErC50

110 mg/l

C8-C18 Aminoxides

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται µε τα κριτήρια
βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (EK) No.648/2004 για απορρυπαντικά. Τα
δεδοµένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των Κρατών
µελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άµεσου αιτήµατός τους ή κατόπιν αιτήµατος του κατασκευαστή
του απορρυπαντικού.
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Λόγω των δεδοµένων για την αποµάκρυνση/αποσύνθεση και του δυναµικού βιοσυσσώρευσης µια
µακροχρόνια ρύπανση του περιβάλλοντος δεν είναι πιθανή.
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
ανεπαρκή δεδοµένα
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
δεν χρησιµοποιείται
Αριθµός αναθεώρησης: 1,02
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Επεξεργάστηκε στις: 26.03.2013
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12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
ανεπαρκή δεδοµένα

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Επεξεργασία αποβλήτων
Η ταξινόµηση των κωδικών απορριµµάτων/ χαρακτηρισµός απορριµµάτων πρέπει να γίνει σύµφωνα µε
EAKV, συγκεκριµένα στον βιοµηχανικό τοµέα.
Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώµενα απορρυπαντικά
Οι µολυσµένες συσκευασίες πρέπει να αδειάζονται εντελώς και µπορούν να ανακυκλωθούν αφού πρώτα
καθαριστούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
Άλλα στοιχεία
Σύµφωνα µε τις διατάξεις µεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

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
Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις EE
1999/13/EK (VOC):

0 % (0g/l)

Εθνικοί κανονισµοί
Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

1 - Προκαλούν ελαφρά µόλνση το νερού

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το µίγµα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Μετατροπές
Αλλαγή δεδοµένων σε σύγκριση µε την προϊγούµενη έκδοση: 1 - 16
34
36/38
37
38
41
52

Το πλήρες κείµενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3
Προκαλεί εγκαύµατα.
Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.
Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα.
Ερεθίζει το δέρµα.
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς.
Πλήρες κείµενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3
Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
Άλλα στοιχεία
οδηγίες για την εκπαίδευση: Προσέξτε τις οδηγίες χρήσεως στην επιγραφή.
Τα δεδοµένα αυτά στηρίζονται στην σηµερινή στάθµη των γνώσεών µας, δεν αποτελούνεντούτοις εγγύηση
για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καµία σύµβαση νοµικής ισχύος.
(Τα δεδοµένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθµη
των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

Αριθµός αναθεώρησης: 1,02
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Επεξεργάστηκε στις: 26.03.2013

