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Αξηζκόο έθδνζεο 1

Αλαζεώξεζε: 28.07.2016

ΣΜΗΜΑ 1: Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο/κείγκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο/επηρείξεζεο
1.1 Αλαγλωξηζηηθό πξνϊόληνο
Εκπνξηθή νλνκαζία: Καζαξηζηηθά ιεπθώλ πηλάθσλ
Πεξηγξαθή / Κωδηθόο πξνϊόληνο: RG 120A
Αξηζκόο θαηαρώξηζεο: Οη νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην κείγκα έρνπλ ήδε (πξν) θαηαγξαθεί από ηνπο
πξνκεζεπηέο.
1.2 ρεηηθέο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη ρξήζεηο πνπ δελ ζπληζηώληαη
Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εθαξκνγή ηεο νπζίαο / ηνπ κείγκαηνο: Πξντόλ θαζαξηζκνύ/ Απνξξππαληηθό
1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο
Καηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο:
Πξντόληα Venus Labs/dba Earth Friendly Products
111. S Rohlwing Rd Addison, IL 60101
Σειέθσλν: 800-451-9304
Chemtrec: 800-424-9300
1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ έθηαθηεο αλάγθεο:
Αξηζκόο ηειεθώλνπ έθηαθηεο αλάγθεο: 112

ΣΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο
2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
Σαμηλόκεζε ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1272/2008 CLP:
Σν πξντόλ απηό δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ζε θακία θαηεγνξία θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό
(ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 γηα ηελ ηαμηλόκεζε, επηζήκαλζε θαη ζπζθεπαζία νπζηώλ θαη κεηγκάησλ.
2.2 ηνηρεία εηηθέηαο
Επηζήκαλζε ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1272/2008 CLP: Κελό
Εηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: Κελό
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: Κελό
Δειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο: Κελό
Δειώζεηο πξνθύιαμεο P102 Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά.
Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Δζληθό θέληξν δειεηεξηάζεσλ
Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 648/2004 γηα ηα απνξξππαληηθά / Επηζήκαλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
κε ηνληθέο επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο

< 5%

παξάγνληεο ζπληήξεζεο (ΟΡΒΗΚΟ ΚΑΛΗΟ, 2-κεζπι-2Ζ-ηζνζεηαδνιόλε -3)
2.3 Άιινη θίλδπλνη
Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο PBT θαη vPvB
PBT: Γελ ηζρύεη.
(πλέρεηα ζηε ζειίδα 2)
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Αλαζεώξεζε: 28.07.2016

Εκπνξηθή νλνκαζία: ECOS πιύζηκν θξνύησλ & ιαραληθώλ
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vPvB: Γελ ηζρύεη.
ΣΜΗΜΑ 3: ύλζεζε / πιεξνθνξίεο ζπζηαηηθώλ
3.2 Υεκηθόο ραξαθηεξηζκόο: Μίγκαηα
Πεξηγξαθή:
Μείγκα πνπ απνηειείηαη από νπζίεο πνπ δελ ηαμηλνκνύληαη ή δελ απαηηείηαη λα δειώλνληαη ζην Γειηίν
Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 830/2015.
πζηαηηθά ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΚ) 830/2015:
CAS: 64-17-5
Αηζαλόιε
Δύθιεθην πγξό 2, H225
2.5-<10%
EINECS: 200-578-6
Αξηζκόο επξεηεξίνπ: 603-002-00-5
Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Γηα ηε δηαηύπσζε ησλ αλαθεξόκελσλ θξάζεσλ θηλδύλνπ αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα 16.
ΣΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώηεο βνήζεηαο
4.1 Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέηξα.
Μεηαθέξεηε ηα άηνκα πνπ έρνπλ πιεγεί ζηνλ θαζαξό αέξα.
Μεηά από εηζπλνή: Εεηήζηε ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε πεξίπησζε παξαπόλσλ γηα ελόριεζε.
Μεηά από επαθή κε ην δέξκα:
Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα.
ε πεξίπησζε δεξκαηηθνύ εξεζηζκνύ, ζπκβνπιεπηείηε έλαλ γηαηξό.
Μεηά από επαθή κε ηα κάηηα:
Ξεπιύλεηε ην αλνηρηό κάηη γηα αξθεηά ιεπηά κε ηξερνύκελν λεξό. Δάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ,
ζπκβνπιεπηείηε έλαλ γηαηξό.
Απνθύγεηε ηελ ηζρπξή εθηόμεπζε λεξνύ - θίλδπλνο βιάβεο ηνπ θεξαηνεηδνύο, ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό.
Μεηά από θαηάπνζε:
Πίλεηε άθζνλν λεξό θαη δώζηε θξέζθν αέξα. Καιέζηε ακέζσο γηαηξό.
Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Πνηέ κε ρνξεγείηε νηηδήπνηε από ην ζηόκα ζε αλαίζζεην άηνκν.
4.2 Όζν πην ζεκαληηθά ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, ηόζν νμείεο όζν θαη θαζπζηεξεκέλεο Γελ ππάξρνπλ
άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
ΣΜΗΜΑ 5: Ππξνζβεζηηθά κέηξα
5.1 Μέζα ππξόζβεζεο
Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: CO2, ζθόλε ή ςεθαζκόο λεξνύ. Αληηκεησπίζηε κεγαιύηεξεο ππξθαγηέο κε
ςεθαζκό λεξνύ.
5.2 Εηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
5.3 πκβνπιέο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο: Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέηξα.
Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πιιέμηε ην κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο μερσξηζηά. Γελ πξέπεη λα εηζέιζεη ζην
ζύζηεκα απνρέηεπζεο.
(πλέρεηα ζηε ζειίδα 3)
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ΣΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηπραία ειεπζέξωζε
6.1 Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο:
Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. Κξαηήζηε καθξηά ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ρσξίο πξνζηαζία.
6.1.2 Γηα ηνπο αληαπνθξηηέο έθηαθηεο αλάγθεο Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. Κξαηήζηε καθξηά ηα
άηνκα πνπ δελ έρνπλ ρσξίο πξνζηαζία.
6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέηξα.
6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό:
Απνξξνθήζηε κε πιηθό πνπ δεζκεύεη ηα πγξά (άκκνο, δηαηνκίηεο, δεζκεπηέο νμέσλ, θαζνιηθά ζπλδεηηθά,
πξηνλίδηα, ηδει ζηιηθόλεο).
6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα:
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό βι. Δλόηεηα 7.
Αλαηξέμηε ζηελ Δλόηεηα 8 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Αλαηξέμηε ζηελ Δλόηεηα 13 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε.
ΣΜΗΜΑ 7: Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Γελ απαηηνύληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία από ππξθαγηέο θαη εθξήμεηο: Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέηξα.
7.2 πλζήθεο γηα αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζύκβαηωλ
Απνζήθεπζε: Φπιάζζεηε ζε δξνζεξέο, μεξέο ζπλζήθεο ζε θαιά ζθξαγηζκέλα δνρεία.
Απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη από ηηο απνζήθεο θαη ηα δνρεία: Φπιάζζεηε ζε δξνζεξό κέξνο.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε ζε κηα θνηλή εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο: Γελ απαηηείηαη.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο: Κακία.
7.3 Εηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
ΣΜΗΜΑ 8: Έιεγρνη έθζεζεο / πξνζωπηθή πξνζηαζία
8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ
πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πνπ απαηηνύλ παξαθνινύζεζε ζην ρώξν εξγαζίαο:
64-17-5 αηζαλόιε
WEL (Μεγάιε Βξεηαλία) Μαθξνπξόζεζκε ηηκή: 1920 mg/m³, 1000 ppm
DNEL
Αξηζκόο cas αηζαλόιεο: 64-17-5
πζηεκαηηθέο επηδξάζεηο καθξνρξόληαο έθζεζεο εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο εηζπλνήο: 950 mg/m3
Σνπηθέο επηδξάζεηο νμείαο / βξαρππξόζεζκεο έθζεζεο εξγαδνκέλσλ: 1900 mg/m³
πζηεκαηηθέο επηδξάζεηο καθξνρξόληαο έθζεζεο εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο δεξκαηηθήο επαθήο: 343 mg/kg
bw/εκέξα
πζηεκαηηθέο επηδξάζεηο καθξνρξόληαο έθζεζεο γεληθνύ πιεζπζκνύ κέζσ εηζπλνήο: 114 mg/m³
Σνπηθέο επηδξάζεηο νμείαο / βξαρππξόζεζκεο έθζεζεο γεληθνύ πιεζπζκνύ κέζσ εηζπλνήο: 950 mg/m³
πζηεκαηηθέο επηδξάζεηο καθξνρξόληαο έθζεζεο γεληθνύ πιεζπζκνύ κέζσ ηεο δεξκαηηθήο νδνύ: 206 mg/kg
bw/εκέξα
πζηεκαηηθέο επηδξάζεηο καθξνρξόληαο έθζεζεο γεληθνύ πιεζπζκνύ κέζσ ηεο ζηνκαηηθήο νδνύ: 87 mg/kg
bw/εκέξα
PNEC
Αξηζκόο cas αηζαλόιεο: 64-17-5
Γιπθό λεξό: 0.96 mg/l
Θαιαζζηλό λεξό 0.79 mg/l
Γηαιείπνπζεο εθιύζεηο: 2.75 mg/l
STP: 580 mg/l
Ηδήκαηα (γιπθό λεξό): 3.6 mg / kg ηδήκαηνο dw
(πλέρεηα ζηε ζειίδα 4)
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Ηδήκαηα (ζαιάζζην λεξό): 2.9
Έδαθνο: 0.63 mg/kg soil dw
DNEL ηνπηθέο επηδξάζεηο καθξνρξόληαο έθζεζεο εξγαδνκέλωλ
Αηζαλόιε (CAS 64-17-5)
Δηζπλνή: 1900 mg/m³
DNEL ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο καθξνρξόληαο έθζεζεο εξγαδνκέλωλ
Αηζαλόιε (CAS 64-17-5)
Δηζπλνή: 950 mg/m3
Δπαθή δέξκαηνο: 343 mg/kg bw/εκέξα
DNEL Ομεία / βξαρππξόζεζκε έθζεζε ηωλ θαηαλαιωηώλ Σνπηθέο επηδξάζεηο
Αηζαλόιε (CAS 64-17-5)
Δηζπλνή: 950 mg/m³
DNEL πζηεκαηηθέο επηδξάζεηο καθξνρξόληαο έθζεζεο θαηαλαιωηώλ
Αηζαλόιε (CAS 64-17-5)
Δηζπλνή: 114 mg/m³
Δπαθή δέξκαηνο: 206 mg/kg bw/εκέξα
8.2 Έιεγρνη έθζεζεο
Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο:
Σα ζπλήζε πξνθπιαθηηθά κέηξα πξέπεη λα ηεξνύληαη θαηά ην ρεηξηζκό ρεκηθώλ νπζηώλ.
Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία: Γελ απαηηείηαη.
Πξνζηαζία ηωλ ρεξηώλ: Γελ απαηηείηαη ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο.
Υξόλνο δηείζδπζεο πιηθνύ γαληηώλ
Οη θαζνξηζκέλνη ρξόλνη δηείζδπζεο ζύκθσλα κε ην EN 374 κέξνο III δελ εθηεινύληαη ππό πξαθηηθέο ζπλζήθεο.
Δπνκέλσο, ζπληζηάηαη έλαο κέγηζηνο ρξόλνο θζνξάο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ ρξόλνπ δηείζδπζεο.
Πξνζηαζία καηηώλ: Γελ απαηηείηαη ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο.
Πξνζηαζία ζώκαηνο: Γελ απαηηείηαη ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο.
ΣΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Εκθάληζε:
Μνξθή:
Τγξό
Υξώκα:
Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Οζκή:
Υαξαθηεξηζηηθό
Όξην νζκήο:
Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Σηκή pH:
εκείν ηήμεο / πεξηνρή ηήμεο:
εκείν βξαζκνύ / Εύξνο βξαζκνύ:

4-5.1
Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Γελ έρεη θαζνξηζηεί

εκείν αλάθιεμεο:

Γελ είλαη εύθιεθην
(πλέρεηα ζηε ζειίδα 5)
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Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεά, αέξηα):

Γελ ηζρύεη

Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο:

Γελ έρεη θαζνξηζηεί

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο:

Γελ έρεη θαζνξηζηεί

Απηαλάθιεμε:

Σν πξντόλ δελ είλαη απηνγελέο.

Κίλδπλνο έθξεμεο:

Σν πξντόλ δελ παξνπζηάδεη θίλδπλν έθξεμεο.

Όξηα έθξεμεο:
Καηώηεξα:
Αλώηεξα:
Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο

Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Γελ ζεσξείηαη σο νμεηδσηηθό.

Πίεζε αηκώλ:

Γελ έρεη θαζνξηζηεί

Ππθλόηεηα:
ρεηηθή ππθλόηεηα
Ππθλόηεηα αηκώλ
Ρπζκόο εμάηκηζεο

Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Γελ έρεη θαζνξηζηεί

Δηαιπηόηεηα ζε / Αλακίμηκν κε λεξό:

Πιήξσο αλακίμηκν

πληειεζηήο θαηαλνκήο (n-νθηαλόιε/λεξό): Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Ιμώδεο:
Δπλακηθό:
Κηλεκαηηθό:
9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο

Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Γελ έρεη θαζνξηζηεί
Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.

ΣΜΗΜΑ 10: ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηηθόηεηα
10.1 Δξαζηηθόηεηα ηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο
10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα Σν πιηθό είλαη ζηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο.
Θεξκηθή απνζύλζεζε / ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη
Γελ απνζπληίζεηαη εάλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απνζεθεύεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
ηαζεξό ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
10.3 Δπλαηόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ Γελ είλαη γλσζηέο θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε.
10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγή Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
10.5 Με ζπκβαηά πιηθά Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
10.6 Επηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο Γελ είλαη γλσζηά επηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο.

ΣΜΗΜΑ 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Ομεία ηνμηθόηεηα Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
(πλέρεηα ζηε ζειίδα 6)
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Δειηίν Δεδνκέλωλ Αζθαιείαο
ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΕΚ (Καλνληζκόο REACH), ΕΚ
2015/830 θαη ηνλ Καλνληζκό 1272/2008/ΕΚ (CLP)
Ζκεξνκελία εθηύπσζεο 28.07.2016

Αξηζκόο έθδνζεο 1

Αλαζεώξεζε: 28.07.2016

Εκπνξηθή νλνκαζία: ECOS πιύζηκν θξνύησλ & ιαραληθώλ
(πλέρεηα ζηε ζειίδα 5)

Σηκέο LD / LC50 ζρεηηθέο κε ηελ ηαμηλόκεζε:
64-17-5 αηζαλόιε
Από ην ζηόκα LD50
7060 mg/kg (πνληίθη)
Δηζπλεπζηηθό LC50 / 4 h (αηκόο)
20000 mg/1 (πνληίθη)
Δηάβξωζε / εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλόκεζεο.
νβαξή βιάβε / εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλόκεζεο.
Αλαπλεπζηηθή ή δεξκαηηθή επαηζζεηνπνίεζε Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλόκεζεο.
Επηδξάζεηο CMR (θαξθηλνγέλεζε, κεηαιιαμηγέλεζε θαη ηνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή)
Μεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξωλ Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα
ηαμηλόκεζεο.
Καξθηλνγέλεζε Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
Αλαπαξαγωγηθή ηνμηθόηεηα Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
STOT- απιή έθζεζε Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
Επαλαιακβαλόκελε έθζεζε STOT Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, δελ πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο.
ΣΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθά ζηνηρεία
12.1 Σνμηθόηεηα
Τδαηηθή ηνμηθόηεηα:
Αηζαλόιε, cas: 64-17-5
Σνμηθόηεηα γηα ηα ςάξηα LC50:> 10000 mg / l
Σνμηθόηεηα ζηελ Daphnia, CEE0:> 7800 mg / l
Βαθηεξηαθή ηνμηθόηεηα (Ps putida) CEE0:> 6500 mg / l
Σνμηθόηεηα ζε θύθηα (SC. Quadricauda), CEE0:> 5000 mg / l
Σνμηθόηεηα ζε θύθηα (M. Acruginosa), CEE0:> 1450 mg / l
12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο
Σα επηθαλεηνδξαζηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην παξαζθεύαζκα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα θξηηήξηα
βηνδηαζπαζηκόηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 648/2004 γηα ηα απνξξππαληηθά. Σα ζηνηρεία
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκό απηό ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ζα
ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπο, θαηόπηλ αηηήκαηόο ηνπο ή θαηόπηλ αηηήκαηνο θαηαζθεπαζηή απνξξππαληηθώλ.
12.3 Δπλακηθό βηνζπζζώξεπζεο Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Πξόζζεηεο νηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο:
Γεληθέο παξαηεξήζεηο: Γελ είλαη γλσζηό όηη είλαη επηθίλδπλν γηα ην λεξό.
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο PBT θαη vPvB
PBT: Γελ ηζρύεη.
vPvB: Γελ ηζρύεη.
12.6 Άιιεο δπζκελείο επηπηώζεηο Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
(πλέρεηα ζηε ζειίδα 7)
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Εκπνξηθή νλνκαζία: ECOS πιύζηκν θξνύησλ & ιαραληθώλ

(πλέρεηα ζηε ζειίδα 6)

ΣΜΗΜΑ 13: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε
13.1 Μέζνδνη επεμεξγαζίαο απνβιήηωλ
ύζηαζε
Γηάζεζε ζύκθσλα κε ηνπο Δζληθνύο Καλνληζκνύο.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε.
Αθαζάξηζηε ζπζθεπαζία:
ύζηαζε:
Ζ απόξξηςε πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο.
Ζ ζπζθεπαζία κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή λα αλαθπθισζεί κεηά ηνλ θαζαξηζκό.
ΣΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο κεηαθνξάο
14.1 Αξηζκόο UN
ADR, ADN, IMDG, IATA

Κελό

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο UN
ADR, ADN, IMDG, IATA

Κελό

14.3 Καηεγνξία (-εο) θηλδύλνπ κεηαθνξάο
ADR, ADN, IMDG, IATA
Σάμε

Κελό

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο
ADR, IMDG, IATA

Κελό

14.5 Πεξηβαληνιινγηθνί θίλδπλνη:

Γελ ηζρύεη.

14.6 Εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε

Γελ ηζρύεη.

14.7 Μεηαθνξά ρύδελ ζύκθωλα κε ην
παξάξηεκα II ηεο Marpol θαη ηνλ Κώδηθα IBC Γελ ηζρύεη.
UN "Πξόηππν Καλνληζκόο":

Κελό

ΣΜΗΜΑ 15: Καλνληζηηθέο πιεξνθνξίεο
15.1 Καλνληζκνί / λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ εηδηθά γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα
Καλνληζκόο 648/2004/ΔΚ γηα ηα απνξξππαληηθά
Καλνληζκόο CLP αξηζ. 1272/2008/ΔΚ
Καλνληζκόο (ΔΔ) 2015/830
Καλνληζκόο REACH (EΚ) 1907/2006
(πλέρεηα ζηε ζειίδα 8)
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Σα ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 1907/2006/EΚ REACH έρνπλ
(πξν) θαηαρσξηζηεί.
Οδεγία 98/24/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ρεκηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία.
Οδεγία 94/33/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, όπσο ηξνπνπνηήζεθε.
Οδεγία 92/85/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθύσλ, ιερώλσλ θαη γαινπρνπζώλ εξγαδνκέλσλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε
Οδεγία 2012/18 / ΕΚ
Ολνκαζίεο επηθίλδπλωλ νπζηώλ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I Καλέλα από ηα ζπζηαηηθά δελ παξαηίζεηαη.
Εζληθνί θαλνληζκνί:
Άιινη θαλνληζκνί, πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεπηηθνί θαλνληζκνί
Οπζίεο πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία (SVHC) ζύκθωλα κε ην άξζξν 57 ηνπ θαλνληζκνύ REACH
Γελ πεξηέρεη νπζίεο πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία (SVHC).
15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο.
ΣΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο
Απηέο νη πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζηηο ζύγρξνλεο γλώζεηο καο. Ωζηόζν, απηό δελ απνηειεί εγγύεζε γηα
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο θαη δελ δεκηνπξγεί λνκηθά έγθπξε ζπκβαηηθή ζρέζε.
ρεηηθέο θξάζεηο
H225 Πνιύ εύθιεθην πγξό θαη αηκόο.
πκβνπιέο θαηάξηηζεο
Καηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ αζθάιεηα θαηά ηνλ ρεηξηζκό, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ πξντόληνο
πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο ππαιιήινπο κε βάζε όιεο ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο.

πληνκνγξαθίεο θαη αθξωλύκηα:
ADR: Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
IMDG: Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Κώδηθαο γηα Δπηθίλδπλα Αγαζά
IATA: Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξώλ
GHS: Παγθόζκην Δλαξκνληζκέλν ύζηεκα Σαμηλόκεζεο θαη Δπηζήκαλζεο ρεκηθώλ νπζηώλ
EINECS: Δπξσπατθόο θαηάινγνο πθηζηάκελσλ εκπνξηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ
ELINCS: Δπξσπατθόο θαηάινγνο θνηλνπνηεκέλσλ ρεκηθώλ νπζηώλ
CAS: Τπεξεζία Chemical Abstracts (ηκήκα ηεο Ακεξηθαληθήο Υεκηθήο Δηαηξείαο)
DNEL: Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (REACH)
PNEC: πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο (REACH)
LC50: Θαλαηεθόξα ζπγθέληξσζε, 50 ηνηο εθαηό
LD50: Θαλαηεθόξα δόζε, 50 ηνηο εθαηό

(πλέρεηα ζηε ζειίδα 9)
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PBT: Αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεύζηκε θαη ηνμηθή
SVHC: Οπζίεο πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία
vPvB: πνιύ αλζεθηηθή θαη πνιύ βηνζπζζσξεύζηκε
Flam. Liq. 2: Δύθιεθην πγξό - Καηεγνξίαο 2

* Σα δεδνκέλα ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε άιιαμαλ.
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