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ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο
1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο

DUST OFF 67 JET
Αεξνδόι
1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο
Καζαξηζηηθά - Αθξίβεηαο
1.3. Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
Γεπηεξεύνληεο θίλδπλνη

Tel

Fax

CRC Industries Finland Oy

Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO

+358/(19)32.921

CRC Industries France

6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex

01.34.11.20.00

01.34.11.09.96

CRC Industries
Deutschland GmbH

S?dring 9, D-76473 Iffezheim

(07229) 303 0

(07229)30 32 66

CRC INDUSTRIES IBERIA
S.L.U.

GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE
HONTORIA, 40195 SEGOVIA

0034/921.427.546 0034/921.436.270

CRC Industries Sweden

Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille

0046/31 706 84
80

0046/31 27 39 91

1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο
2.1. Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
Ταμηλόκεζε θαηά ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1272/2008
Σσκαηηθά:

αεξόιπκα, Καηεγνξία 3
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Γνρείν ππό πίεζε: Μπνξεί λα εθξαγεί αλ ζεξκαλζεί.
Με ηαμηλνκεκέλν
Με ηαμηλνκεκέλν
Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα, ζε πεξίπησζε επαθήο κε
ην πγξό πξντόλ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα θξπνπαγήκαηνο.

Υγεία:
Πεξηβάιινλ :
Άιινη θίλδπλνη :

2.2. Σηνηρεία επηζήκαλζεο
Σήκαλζε θαηά ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 1272/2008
Αλαγλσξηζηηθό πξντόληνο:
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε:
Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:
Γειώζεηο πξνθύιαμεο:

Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία
επηθηλδπλόηεηαο:

Πξνζνρή
H229 : Γνρείν ππό πίεζε: Μπνξεί λα εθξαγεί αλ ζεξκαλζεί.
P102 : Μαθξηά από παηδηά.
P210 : Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο
θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε.
P251 : Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε.
P336 : Ξεπαγώζηε ηα παγσκέλα κέξε κε ριηαξό λεξό. Μελ ηξίβεηε ηελ
πεξηνρή πνπ πάγσζε.
P410/412 : Να πξνζηαηεύεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο. Να κελ εθηίζεηαη ζε
ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 50°C/122°F.
Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα, ζε πεξίπησζε επαθήο κε
ην πγξό πξντόλ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα θξπνπαγήκαηνο.

Καλνληζκόο (ΔΚ)
αξηζ. 648/2004 γηα αινγνλσκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο> 30 %
ηα απνξξππαληηθά:
2.3. Άιινη θίλδπλνη
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην πγξό πξντόλ, κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα θξπνπαγήκαηνο.
Σα δνρεία ησλ αεξνδόι κπνξεί λα εθξαγνύλ αλ ζεξκαλζνύλ πάλσ από ηνπο 50°C.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά
3.1. Οπζίεο

Δπηθίλδπλν ζπζηαηηθό

Αξηζκόο
κεηξώνπ

Αξ. κεηξώνπ
EC-nr
CAS

trans-1,3,3,3tetrafluoroprop-1-ene

01-000001975829118-24-9
54

471480-0

w/w
%

Τάμε θαη θαηεγνξία
θηλδύλνπ

Γήισζε
επηθηλδπλόηεηαο

100

Πεπηεζκέλν Αέξην

H280

Σεκεηώζεηο

(* Δπεμήγεζε θξάζεσλ θηλδύλνπ: βι. θεθάιαην 16).
3.2. Μείγκαηα
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Υσξίο εθαξκνγή.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ
4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ
Δπαθή κε ηα κάηηα :
Δπαθή κε ην δέξκα :
Δηζπλνή :
Καηάπνζε :

ε πεξίπησζε επαθήο µε ηα µάηηα, πιύλεηέ ηα αµέζσο µε άθζνλν λεξό θαη
δεηήζηε ηαηξηθή ζπµβνπιή.
ε πεξίπησζε επαθήο κε πγξό, μεπαγώζηε ηα παγσκέλα ηκήκαηα κε λεξό,
αθαηξέζηε πξνζερηηθά ηνλ ξνπρηζκό θαη πιύλεηε κε ζαπνύλη θαη λεξό
Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Μεηαθέξεηε ην άηνκν ζε θαζαξό αέξα, δηαηεξήζηε ην δεζηό θαη αθήζηε ην λα
εξεκήζεη.
ε πεξίπησζε αηπρήµαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ηαηξηθή
ζπµβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα αλ είλαη δπλαηόλ).

4.2. Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο
Δηζπλνή :
Καηάπνζε :
Δπαθή κε ην δέξκα :
Δπαθή κε ηα κάηηα :

Ζ ππεξβνιηθή εηζπλνή αηκώλ δηαιύηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία,
πνλνθέθαιν θαη δάιε.
Με δηαζέζηκν.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην πγξό πξντόλ, κπνξεί λα εκθαληζηνύλ
ζπκπηώκαηα θξπνπαγήκαηνο.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην πγξό πξντόλ, κπνξεί λα εκθαληζηνύλ
ζπκπηώκαηα θξπνπαγήκαηνο.

4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
Γεληθέο ζπκβνπιέο :

ε πεξίπησζε αηπρήµαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ηαηξηθή
ζπµβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα αλ είλαη δπλαηόλ).
Αλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, θαιέζηε νπσζδήπνηε ηαηξό.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα
λεξό, αθξόο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή μεξόο παξάγνληαο.
5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα
Σα δνρεία ησλ αεξνδόι κπνξεί λα εθξαγνύλ αλ ζεξκαλζνύλ πάλσ από ηνπο 50°C.
ρεκαηίδεη επηθίλδπλα πξντόληα απνηθνδόκεζεο.
CO,CO2
ε ζπλζήθεο ππξθαγηάο κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί HF.
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5.3. Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Καηαβξέμηε κε λεξό ηνπο πεξηέθηεο πνπ εθηέζεθαλ ζηε θσηηά γηα λα δηαηεξήζεηε ρακειή ηε ζεξκνθξαζία
ηνπο.
ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο
6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
βήζηε θάζε πεγή αλάθιεμεο
Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο
Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπµαζία θαη γάληηα.
6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο
Μελ επηηξέπεηε ηελ εηζξνή ζε δεκόζηεο απνρεηεύζεηο θαη αγσγνύο πδάησλ.
6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό
Αθήζηε ην πξντόλ λα εμαηκηζηεί.
6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο βιέπεηε ηελ ελόηεηα 8.

ΤΜΗΜΑ 7: Φεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
Μαθξηά από ζεξκόηεηα θαη πεγέο αλάθιεμεο.
Μελ ςεθάδεηε ζε θσηηά ή ζε αληηθείκελν πνπ αθηηλνβνιεί.
Μελ ηξππάηε θαη κελ θαίηε ηα δνρεία ησλ αεξνδόι, αθόκα θαη όηαλ είλαη άδεηα.
Μελ αλαπλέεηε αεξνδόι ή αηκνύο.
Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο
Απνθεύγεηε επαθή µε ην δέξµα θαη ηα µάηηα.
Γηα ρξήζε ζε εμνπιηζκό ππό ηάζε ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο λα δηαηεξείηαη θάησ από ηνπο 28°C.
7.2. Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ
Πεξηερόκελν ππό πίεζε: Πξνζηαηέςηε ην από ηνλ ήιην θαη κελ ην εθζέηεηε ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 50°C.
Μελ ηξππάηε θαη κελ θαίηε ην θηαιίδην αθόκα θαη όηαλ είλαη άδεην.
Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν.
Φπιάμηε ην καθξηά από παηδηά.
7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο
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Καζαξηζηηθά - Αθξίβεηαο

ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ
Όξηα έθζεζεο :

Γε δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο
8.2. Έιεγρνη έθζεζεο
Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ :
Αηνκηθή πξνζηαζία :
Eηζπλνή :

ζπληζηώκελε πξνζηαζία αλαπλνήο:

Xέξηα θαη δέξκα :

πληζηώκελα γάληηα:

Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο
Μαθξηά από ζεξκόηεηα θαη πεγέο αλάθιεμεο.
Λάβεηε πξνθπιαθηηθά κέηξα γηα λα απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα
κάηηα θαηά ην ρεηξηζκό ηνπ πξντόληνο.
Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο
ε πεξίπησζε αλεπαξθνύο αεξηζµνύ, ρξεζηµνπνηείηε θαηάιιειε
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.
Μάζθα πεπηεζκέλνπ αέξα.
(αέξαο ππό πίεζε)
Πξνο απνθπγή αθνύζηαο επαθήο κε ην πξντόλ λα θνξάηε γάληηα αλζεθηηθά
ζε ρεκηθέο νπζίεο (πξόηππν EN 374). Ζ ρξήζε γαληηώλ κίαο ρξήζεο είλαη
απνδεθηή εθόζνλ αληηθαζηζηώληαη ακέζσο κεηά από πηηζίιηζκα ή δηαξξνή.
ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηνλ ρεηξηζκό θαη ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ζα πξέπεη
λα εθαξκόδνληαη νη νξζέο πξαθηηθέο βηνκεραληθήο πγηεηλήο.
(VITON)
Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά (EN 166).

Mάηηα :
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο
Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ.
έθζεζεο:
Πξνζηαζία θαηαλαισηή από
Μελ ηξώηε, πίλεηεή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ.
θηλδύλνπο έθζεζεο:
Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν.
Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ έθζεζεο ή αδηαζεζίαο: Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ
ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό.

ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1. Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
(γηα αεξνδόι ρσξίο πξνσζεηηθό)
Τγξνπνηεκέλν αέξην.
Όςε : θπζηθή θαηάζηαζε :
Αρξσκν.
Xξώκα :
Oπδέηεξν.
Oζκή :

CRC Industries Europe bvba
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Υσξίο εθαξκνγή.
-19 °C
Καλέλα
Υσξίο εθαξκνγή.
Γελ εθρσξήζεθε ΚΟΔ θαη ΑΟΔ ζηηο ηππηθέο ζπλζήθεο δνθηκήο, 20°C.
Παξνπζηάδεη όξηα εκθάληζεο θιόγαο ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ
ηνπο 28° C.
Γελ εθρσξήζεθε ΚΟΔ θαη ΑΟΔ ζηηο ηππηθέο ζπλζήθεο δνθηκήο, 20°C.
Παξνπζηάδεη όξηα εκθάληζεο θιόγαο ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ
ηνπο 28° C.
420 kPa (@ 20°C).
1.18 g/cm3 (@ 20°C).
Μεξηθώο δηαιπηό ζε λεξό
288-293 °C
Υσξίο εθαξκνγή.

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο

ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα
10.1. Γξαζηηθόηεηα
Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο αλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη
10.2. Φεκηθή ζηαζεξόηεηα
ηαζεξό
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ
Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο αλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη
10.4. Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ
Πεξηερόκελν ππό πίεζε: Πξνζηαηέςηε ην από ηνλ ήιην θαη κελ ην εθζέηεηε ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 50°C.
Απνθύγεηε ηελ ππεξζέξκαλζε.
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά
Ηζρπξόο νμεηδσηηθόο παξάγνληαο
10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο
CO,CO2
ε ζπλζήθεο ππξθαγηάο κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί HF.
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ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
νμεία ηνμηθόηεηα:
δηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
δέξκαηνο:
ζνβαξή δεκία/εξεζηζκόο ησλ
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
καηηώλ:
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ ή
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
δέξκαηνο:
κεηαιιαμηγέλεζε βιαζηηθώλ
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
θπηηάξσλ:
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
θαξθηλνγέλεζε:
ηνμηθόηεηα γηα ηελ
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
αλαπαξαγσγή:
εηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλαβάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
ζηόρνπο (STOT) — εθάπαμ
έθζεζε:
εηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλαβάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
ζηόρνπο (STOT) —
επαλεηιεκκέλε έθζεζε:
βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ πιεξνύληαη
θίλδπλνο αλαξξόθεζεο:
Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο νδνύο έθζεζεο:
Ζ εηζπλνή αεξίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία, πνλνθέθαιν θαη δάιε.
Δλδερόκελν θαηάπνζεο κε πηζαλό.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην πγξό πξντόλ, κπνξεί λα εκθαληζηνύλ
ζπκπηώκαηα θξπνπαγήκαηνο.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην πγξό πξντόλ, κπνξεί λα εκθαληζηνύλ
ζπκπηώκαηα θξπνπαγήκαηνο.

Δηζπλνή :
Καηάπνζε :
Δπαθή κε ην δέξκα :
Δπαθή κε ηα κάηηα :

Τνμηθνινγηθά ζηνηρεία :

Γε δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο

ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
12.1. Τνμηθόηεηα
Οηθνηνμηθνινγηθά ζηνηρεία:
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Γε δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο
12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο
Όρη εύθνια βηνδηαζπώκελν.
12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
Γηα όια ηα ζπζηαηηθά ν ζπληειεζηήο θαηαλνκήο νθηαλόιεο/λεξνύ είλαη θάησ ηνπ 4.
12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.
GWP (δπλακηθό ππεξζέξκαλζεο
7
ηνπ πιαλήηε):
(ππνινγηζκόο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Καλνληζκνύ ππ'
αξ. 517/2014 (ηεο ΔΔ) πεξί θζνξησκέλσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ)

ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε
13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ
Πξντόλ :
Μνιπζκέλε ζπζθεπαζία :

Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη µε αζθαιή ηξόπν.
Να κελ απνξξίπηεηαη ζηελ απνρέηεπζε ή ζην πεξηβάιινλ, λα ελαπνηίζεηαη
ζε εγθεθξηκέλν ρώξν ζπιινγήο απνβιήησλ.
Καηά ηελ απόξξηςε λα ηεξνύληαη νη ηνπηθνί, θξαηηθνί ή εζληθνί λνκνζεηηθνί
θαλνληζκνί.

ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά
14.1. Αξηζκόο ΟΗΔ
Αξηζκόο ΟΖΔ :

1950

14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ
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AEROSOLS

14.3. Τάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά
Κιάζε:
ADR/RID - Κσδηθόο
ηαμηλόκεζεο:

2.2
5A

14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Οκάδα ζπζθεπαζίαο:

δελ ηζρύεη

14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
ADR/RID - Πεξηβαιινληηθά
επηθίλδπλν:
IMDG - Θαιάζζηνο ξύπνο:
IATA/ICAO - Πεξηβαιινληηθά
επηθίλδπλν:

Όρη
No
Όρη

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε
ADR/RID - Κσδηθόο
πεξηνξηζκνύ ζεξάγγσλ:
IMDG - Ems:
IATA/ICAO - PAX:
IATA/ICAO - CAO

(E)
F-D, S-U
203
203

14.7. Φύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνπ θώδηθα IBC
Υσξίο εθαξκνγή.

ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία
15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα
Σν Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζπκκνξθώλεηαη σο πξνο ηηο ηξέρνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Καλνληζκόο (ΔΚ) Αξ 1907/2006 (REACH)
Καλνληζκόο (ΔΚ) Αξ 1272/2008
Σξνπνινγία Οδεγίαο 2013/10/EE, 2008/47/ΔΚ ζηελ νδεγία πεξί ζπζθεπώλ αεξνιπκάησλ 75/324/ΔΟΚ.
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Γε δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο
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ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο
*Γήισζε επηθηλδπλόηεηαο
H280 : Πεξηέρεη αέξην ππό πίεζε? εάλ ζεξκαλζεί, κπνξεί λα εθξαγεί.
Σν παξόλ πξντόλ πξέπεη λα απνζεθεπηεί, λα αληηκεησπηζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο θαιέο
πξαθηηθέο βηνκεραληθήο πγηεηλήο θαη κε ζπκκόξθσζε σο πξνο νπνηαδήπνηε λνκηθή ξύζκηζε. Οη πιεξνθνξίεο
πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο γλώζεο καο θαη απνζθνπεί ζηελ
πεξηγξαθή ησλ πξντόλησλ καο από ηελ ζθνπηά ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο. Γελ εγγπάηαη νπνηαδήπνηε
ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα. Δθηόο από νπνηαδήπνηε έλλνκε ζπκπεξηθνξά γηα ζθνπνύο κειέηεο, έξεπλαο θαη
επηζθόπεζεο πγείαο, αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ, θαλέλα κέξνο απηώλ ησλ εγγξάθσλ δελ
κπνξεί λα αλαπαξαρζεί κέζσ νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο CRC.
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