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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

· Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Multiclean CS
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: - 
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Καθαριστικό μέσο

· 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
· Παραγωγός/προμηθευτής:

EWABO Chemikalien GmbH & Co KG
Kolpingstr. 4
49835 Wietmarschen
Germany

Tel.: +49-5925-9933-0
Fax:  +49-5925-9933-24

· ∆ιεύθυνση E-mail ειδικευμένο άτομο: sds@kft.de

· Παροχή πληροφοριών: Βλέπε προμηθευτής/κατασκευαστής
· 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Poisons Information Centre
Childrens Hospital "Aglaia Kyriakou"

Κέντρο ∆ηλητηριάσεων
Νοσοκομείο Παίδων "Αγλαϊας Κυριάκου"

Tel: +30 (210) 7 79 37 77

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

· 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
· Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

GHS05 διάβρωση

Met. Corr.1 H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Skin Corr. 1A H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

· Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή οδηγία 1999/45/ΕΚ

C; ∆ιαβρωτικό

R35:   Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.
· Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον:
Τα καυστικά τραύματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως, διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστούν πληγές που θεραπεύονται
πολύ δύσκολα.
το μείγμα απαιτείται επισήμανση σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης μειγμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1272/2008.

· Σύστημα ταξινόμησης:
Η ταξινόμηση πληροί τις απαιτήσεις της τρέχουσας νομοθεσίας, συμπληρώνεται εν τούτοις από στοιχεία που προέρχονται από τη
σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και την εταιρεία.

· 2.2 Στοιχεία επισήμανσης
· Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
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· Εικονογράμματα κινδύνου

GHS05

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
υδροξείδιο του νάτριου
μεταπυριτικό δινάτριο

· ∆ηλώσεισ κινδυνου
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το

πρόσωπο.
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 ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P501 Παραδώστε το περιεχόμενο/περιέκτη προς απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/

διεθνείς κανονισμούς.
· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
· Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· 3.2 Χημικός χαρακτηρισμός: Μείγματα
· Περιγραφή: Μείγμα αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα στοιχεία, με ακίνδυνες αναμείξεις.

                                                                                                                                                                                                                 · Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου:

CAS: 61788-90-7
EINECS: 263-016-9
Reg.nr.: 01-2119490061-47-xxxx

αμινών, κοκο αλκυλοδιμεθυλο, N-οξείδια
Xn R22; Xi R38-41; N R50
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

5-10%

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Αριθμός ευρετηρίου: 011-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119457892-27-xxxx

υδροξείδιο του νάτριου
C R35
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

1-5%

CAS: 61789-40-0
EINECS: 263-058-8

1-προπαναμινίου, 3-αμινο-N-. (καρβοξυμεθυλο)-N,N-διμεθυλο-, N-κοκο-ακυλο
παραγώγων, υδροξειδίων, εσωτερικά άλατα
Xi R41
Eye Dam. 1, H318

1-5%

CAS: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
Αριθμός ευρετηρίου: 014-010-00-8

μεταπυριτικό δινάτριο
C R34; Xi R37
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335

< 2,5%

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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                                                                                                                                                                                                                 · Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά / Επισήµανση του περιεχοµένου

µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 - 15%

αµφοτερικές επιφανειοδραστικές ουσίες < 5%
· Συμπληρωματικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
· Γενικές οδηγίες:
Για βοήθειες πρώτης ανάγκης επιβάλλονται μέτρα αυτοπροστασίας.
Να απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν.
Σε περίπτωση αμφιβολιών ή όταν τα συμπτώματα συνεχίζονται αναζητάτε ένα γιατρό.

· μετά από εισπνοή:
Απαραίτητος καθαρός αέρας ή χορήγηση οξυγόνου, ζητήστε επέμβαση γιατρού.
Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.

· μετά από επαφή με το δέρμα:
Βγάλτε και απομακρύνετε αμέσως όλα τα  ρούχα, παπούτσια και κάλτσες που έχουν βραχεί. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό όλα τα
σημεία του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή.
Καλύψτε την πληγή με αποστειρωμένο υλικό.
Απαιτείται άμεση ιατρική επέμβαση διότι μη θεραπευμένα εγκαύματα οδηγούν σε πληγές που δύσκολα θεραπεύονται.

· μετά από επαφή με τα μάτια:
Προστατεύστε το ατραυμάτιστο μάτι.
Ξεπλύνετε τα μάτια κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα επί 10-15 λεπτά περίπου με νερό.
Άμεση μεταφορά στον οφθαλμίατρο ή στην οφθαλμολογική κλινική.

· μετά από κατάποση:
Ξεπλύντε το στόμα με νερό
Να ξεπλύνετε το στόμα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
∆ώστε πολύ νερό, ποτέ όμως μη δίνετε τίποτα να πιει ή να φάει από το στόμα σε άτομο που έχει λιποθυμήσει
Μην διεγείρετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού.
Απαιτείται πόσις αρκετής ποσότητας νερού και παραμονή στο καθαρό αέρα. Καλέστε κατευθείαν γιατρό.

· 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Κίνδυνοι
Σε περίπτωση κατάποσης κίνδυνος διάτρησης.
Αλκαλικά διαλύματα μπορούν να προκαλέσουν τη διόγκωση και τη νέκρωση του δερματικού και βλεννογόνου ιστού (νεκρώσεις
υγροποίησης).

· 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Συμπτωματική θεραπεία
(Απολύμανση, ζωτική λειτουργία)
Στη περίπτωση ερεθισμού των πνευμόνων αρχική θεραπεία με εισπνοές νεφώματος-Dexamethason.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

· 5.1 Πυροσβεστικά μέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.

CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέμηση πυρκαϊάς μεγάλων διαστάσεων με εκτίναξη νερού
υψηλής πίεσης ή με αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα.
Χρησιμοποιήστε πυροσβεστικά μέσα ανάλογα με το περιβάλλον.

· Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό με πλήρη εκτίναξη
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Σε μία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
οξείδια αζώτου (NOx)
Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:
Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύματα.
Σε περίπτωση εργασιών τακτοποίησης φοράτε πάντα ρούχα προστασίας και λαστιχένιες μπότες.
Χρησιμοποιείστε μία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.

· Περαιτέρω δηλώσεις:
Τα υπολείμματα πυρκαϊάς και τα μολυσμένα νερά από την απόσβεση πρέπει να εναποτεθούν σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
Μολυσμένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φροντίστε για επαρκή αερισμό.
Σε περίπτωση επενέργειας ατμών/σκόνης/εκνεφώματος χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.

Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ολίσθησης εξ' αιτίας της εκροής/εκχύσεως του προϊόντος.
· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Οι ακόλουθες αναφορές αφορούν τη διαρροή μεγαλύτερων ποσοτήτων.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
Σε περίπτωση διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιείστε τις αρμόδιες Αρχές.
∆εν επιτρέπεται να εισχωρήσουν στο έδαφος/χώμα.
Σε περίπτωση που διεισδύσει στο έδαφος ειδοποιείστε τις αρμόδιες Αρχές.

· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:
Απομονώνετε τις μεγάλες ποσότητες και τις μεταφέρετε με αντλία σε δοχεία.
Μικρές ποσότητες:
Συλλέγεται με συνδετικά υλικά υγρών. (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς, πριονόσκονη).
Χρησιμοποιείστε μέσα ουδετεροποίησης.
Να φοντίζετε για επαρκή αερισμό.
Στείλτε το προϊόν για διάθεση ή ανάκτηση σε κατάλληλα δοχεία.

· 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Αποφεύγετε να σχηματιστούν εκνεφώματα.
Να απογεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια
Αποφεύγετε την εισπνοή ατμών.
Το προϊόν αραιώνεται πάντα μέσα στο νερό ανακατεύοντάς το.

· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και της έκρηξης:
Πρέπει να τηρούνται οι γενικοί κανόνες της εργασιακής πυροπροστασίας.

· 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
· Αποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες:
Αφού το σφραγίσετε καλά, τοποθετήστε το σε δροσερό και στεγνό μέρος με αρκετό αερισμό χώρου.
Το δάπεδο να είναι ανθεκτικό έναντι αλκαλικών διαλυμάτων.
Να φυλάσσονται μόνο ανοιχτά και στη αρχική τους μορφή.
Ακατάλληλο υλικό δοχείων:

(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Μέταλλα
· Υποδείξεις συναποθήκευσης:
Αποθηκεύετε μακριά από τρόφιμα
Αποθηκεύετε μακριά από ζωοτροφές
Τηρείτε τις εθνικές διατάξεις για την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών

· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης:
Να προστατεύεται από ψύξη.
Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο.

· Κατηγορία αποθήκευσης: 8B: Μη καύσιμες διαβρωτικές επικίνδυνες ουσίες
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Προσέχετε τις οδηγίες χρήσεως!

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

· Συμπληρωματικές υποδείξεις για τη διαμόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Συνιστάται ο μηχανικός αερισμός.
Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

· 8.1 Παράμετροι ελέγχου
· Συστατικά στοιχεία με οριοθετημένες τιμές που αφορούν τον τόπο εργασίας και που οφείλουν να επιτηρούνται:
Το προϊόν δεν περιέχει σημαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα έπρεπε να ελέγχονται..

· Συμπληρωματικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσματος.

· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης
· Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:
· Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:
Κρατείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα.
Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε και μην πίνετε.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείματος και στο τέλος της εργασίας.
Να μην αναπνέετε αέρια/ατμούς/εκνεφώματα.
Αποφεύγετε με κάθε τρόπο την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
Μετά από επαφή με την ουσία απαιτείται καθαρισμός του δέρματος.
Μετά την επαφή των ματιών με την ουσία εκτελείτε πλύση.
Θα πρέπει να προβλέπονται καταιονιστήρες ματιών.
Σε περίπτωση χρήσης μεγάλων ποσοτήτων θα πρέπει να προβλέπονται καταιονιστήρες ανάγκης.

· Προστασία για την αναπνοή:
∆εν απαιτείται αν ο χώρος αερίζεται καλά.

Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη
έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.

· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια με αντοχή στις χημικές ουσίες (EN 374)
Μετά τη χρήση των γαντιών προτείνεται η χρήση μέσων καθαρισμού και περιποίησης της επιδερμίδας.
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.
Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.

· Υλικό γαντιών
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία
διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.

· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Ο ακριβής χρόνος διείσδυσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται
πάντοτε.

· Για τη συνεχή επαφή είναι κατάλληλα τα γάντια που έχουν κατασκευαστεί από το εξής υλικό:
Για παράδειγμα προστατευτικά γάντια της εταιρίας KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, e-mail: vertrieb@kcl.de με την ακόλουθη
προδιαγραφή (έλεγχος έγινε σύμφωνα με το EN374):
Υλικό: Φυσικό λατέξ
Πάχος στρώσης: 1 mm

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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Χρόνος διάτρησης: > 480 λεπτά
Όνομα προϊόντος: Combi-Latex (395)
Υλικό: Πολυχλωροπρένιο με φυσικό λάτεξ
Πάχος στρώσης: 0,65 mm
Χρόνος διάσπασης: 480 λεπτά
Ονομασία είδους: Camapren (720)
Υλικό: Φθοριανθρακούχο καουτσούκ
Πάχος στρώσης: 0,7 mm
Χρόνος διάσπασης: 480 λεπτά
Ονομασία είδους: Vitoject (890)
Η σύσταση αυτή ισχύει μόνο για το αναφερόμενο στο φύλλο χαρακτηριστικών ασφαλείας προϊόν.
Οι προαναφερθέντες χρόνοι αναφέρονται ως ενδεικτικές τιμές βάσει του EN 374. Σε πραγματικές συνθήκες (33 °C – λαμβανομένης
υπόψη της θερμοκρασίας του σώματος) ο μέγιστος χρόνος εφαρμογής πρέπει να περιορίζεται στο 1/3.

· Προστασία για τα μάτια:
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.
Σε περίπτωση που το υλικό μπορεί να πιτσιλιστεί, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης κάλυψη του προσώπου.

· Προστασία για το σώμα:
Χρησιμοποιείστε ενδυμασία ανθεκτική στα αλκαλικά διαλύματα.
Ανάλογα με τον κίνδυνο:
Ποδιά
Μπότες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
· Γενικές πληροφορίες
· Όψη:

Μορφή: ρευστό
Χρώμα: άχρωμο

διαυγές
· Οσμή: χαρακτηριστική
· Όριο οσμής: Μη καθωρισμένο.

· Τιμή pH: 13,14

· Μεταβολή της ύλης.
Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: ∆εν είναι προσδιορισμένο
Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως: ∆εν είναι προσδιορισμένο

· Σημείο αναφλέξεως: Μη διαθέσιμο

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

· Πυκνότητα σε 20 °C: ~1,05 g/ml

· ∆ιαλυτότητα σε / δυνατότητα ανάμειξης με
νερό: διαλυτό

· Ιξώδης ιδιότητα:
δυναμική: Μη καθωρισμένο.
κινηματική: Μη καθωρισμένο.

· 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

· 10.1 ∆ραστικότητα ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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· 10.2 Χημική σταθερότητα
· Θερμική αποσύνθεση / Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:
∆εν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.
∆εν αποσυντίθεται αν η αποθήκευση και ο χειρισμός του γίνεται κανονικά.

· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Αντιδρά με οξέα.
Αντιδρά σε επαφή με ελαφρά μέταλλα εκλύοντας υδρογόνο.

· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.5 Μη συμβατά υλικά:
Οξέα
Ισχυρά οξειδωτικά
Μέταλλα

· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
Σε ίχνη μπορεί να υπάρχουν:
Υδρογόνο

· Περαιτέρω δηλώσεις: ∆ιαβρωτικό για τα μέταλλα

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Κίνδυνος άμεσης τοξικότητας:
· Σημαντικές τιμές κατάταξης-LD/LC50

ATE στοματική: 4706 mg/kg

61788-90-7 αμινών, κοκο αλκυλοδιμεθυλο, N-οξείδια
Από το στόμα LD50 > 300 - 2000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Από το δέρμα LD50 > 5000 mg/kg (rat) (OECD 402)

1310-73-2 υδροξείδιο του νάτριου
Από το στόμα LD50 300 - 500 mg/kg (rat)

500 mg/kg (rabbit)

Από το δέρμα LD50 1350 mg/kg (rabbit)
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· στο δέρμα: Έντονες καυστικές επιδράσεις στο δέρμα και στις βλεννώδεις μεμβράνες.
· στο μάτι: Έντονες καυστικές επιδράσεις
·  Στις αναπνευστικές οδούς ∆εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
· Ευαισθητοποίηση: ∆εν είναι γνωστή καμία ευαισθητοποίηση.
· Άλλες δηλώσεις (σχετικά με την πειραματική τοξικολογία):
· Επιδράσεις καρκινογόνες, αυτές που αφορούν την τροποποίηση του γενετικού υλικού και επικίνδυνες για την
αναπαραγωγή:
∆εν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

· Υποξεία έως χρόνια κατάσταση τοξικότητας:
· Ευαισθητοποίηση: ∆εν υφίσταταται ταξινόμηση
· Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις:
Σε περίπτωση κατάποσης προκαλεί εγκαύματα στο στόμα και φάρυγγα καθώς και κίνδυνο διάτρησης του οισοφάγου και στομάχου.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα
                                                                                                                                                                                                                 · Υδατική τοξικότητα:

61788-90-7 αμινών, κοκο αλκυλοδιμεθυλο, N-οξείδια
EC50/48h > 1 -10 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50/72h 0,1-1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
(συνέχεια στη σελίδα 8)
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LC50/96h > 1-10 mg/l (Pimephales promelas)

1310-73-2 υδροξείδιο του νάτριου
EC50/24h 76 mg/l (Daphnia magna)

EC50/48h 40 mg/l (Daphnia magna)

IC50/96h 72 mg/l (fish)

LC50/48h 99 mg/l (Lepomis macrochirus)

LC50/96h 45,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
· 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Βιοτοξικές επιπτώσεις:
· Παρατήρηση: Επιβλαβής δράση λόγω της μετατόπισης της τιμής του pH.
· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:
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.
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 2 (∆ική μας εκτίμηση): επικίνδυνο
Σύμφωνα με το παράρτημα 4 της διοικητικής προδιαγραφής περί επικίνδυνων για το νερό υλικών (= διοικητική προδιαγραφή για
την ταξινόμηση  επικίνδυνων για το νερό υλικών σε κατηγορίες επικινδυνότητας για το νερό) από 27.07.2005.
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα υπόγεια νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση.
Επικίνδυνο για το πόσιμο νερό ακόμη και όταν εκρεύσουν στο υπέδαφος μικρές ποσότητες.
Οι διαφυγή μεγαλύτερων ποσοτήτων στο δίκτυο καναλιών ή σε υδάτινους πόρους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του pH. Μία
αυξημένη τιμή pH βλάπτει τους υδρόβιους οργανισμούς. Στο αραιωμένο διάλυμα του συμπυκνώματος που χρησιμοποιείται
μειώνεται σημαντικά η τιμή του pH, έτσι ώστε τα ακάθαρτα νερά που διαφεύγουν προς το δίκτυο καναλιών μετά τη χρήση του
προϊόντος να μην αποτελούν κίνδυνο για τα ύδατα.

· 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο
· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση:
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
H διαχείριση των απορριμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διοικητικές διατάξεις.
Πρέπει να διατεθεί κατάλληλα στα απόβλητα λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την ανακύκλωση και τη διάθεση των αποβλήτων.
Η ταξινόμηση των αποβλήτων πραγματοποιείται αντίστοιχα με την προέλευσή τους σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο
αποβλήτων (ΕΚΑ).
                                                                                                                                                                                                                 · Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων

07 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 06 00 απόβλητα από την Π∆ΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών

07 06 01* υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση:
Περιβλήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν πρέπει να τα εναποθετείτε όπως και το προϊόν.

(συνέχεια στη σελίδα 9)
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Mολυσμένα περιβλήματα πρέπει να αδειάζονται το δυνατόν καλύτερα, μπορείτε εξ' άλλου μετά από ανάλογο καθαρισμό να τα
αξιοποιήσετε πάλι.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

· 14.1 Αριθμός UN
· ADR, IMDG, IATA UN1760

· 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR 1760 ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. (Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ,

ΤΡΙΟΞΟΠΥΡΙΤΙΚΟ ∆ΙΝΑΤΡΙΟ)
· IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM

TRIOXOSILICATE)

· 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

· ADR

· τάξη 8 (C9) ∆ιαβρωτικές ουσίες
· ∆ελτίο κινδύνου 8 

· IMDG, IATA

· Class 8 Corrosive substances
· Label 8 

· 14.4 Ομάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη χρησιμοποιήσιμο

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: ∆ιαβρωτικές ουσίες
· Αριθμός Kemler: 80
· Αριθμός-EMS: F-AS-B
· Segregation groups Alkalis

· 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της
σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Μη χρησιμοποιήσιμο

· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:

· ADR
· Περιορισμένες ποσότητες (LQ) 1L
· Ομάδα μεταφοράς 2 
· Κωδικοί περιορισμού σήραγγας: E 

· IATA
· Παρατηρήσεις: Packing Instructions:

For Limited Quantities: Y840 (Max Net Qty/Pkg: 0,5 l)
Passenger and Cargo Aircraft: 851 (Max Net Qty/Pkg: 1 l)
Cargo Aircraft only:  855 (Max Net Qty/Pkg: 30 l)

(συνέχεια στη σελίδα 10)
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· UN "Model Regulation": UN1760, ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. (Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ,
ΤΡΙΟΞΟΠΥΡΙΤΙΚΟ ∆ΙΝΑΤΡΙΟ), 8, II

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

· Εθνικές διατάξεις

· Υποδείξεις περιορισμού απασχόλησης: Προσοχή στους περιορισμούς απασχολήσεως ανηλίκων.

· Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση: WGK 2 (∆ική μας εκτίμηση): Επικίνδυνο
· Λοιπές πληροφορίες: Για τη γλώσσα αυτή δεν υπάρχει/υπάρχουν διαθέσιμη(ες) έκδοση(εις)1-5
· 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων
ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.

· Σχετικές σειρές
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R34 Προκαλεί εγκαύματα.
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.
R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
R38 Ερεθίζει το δέρμα.
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

· ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τμήμα:
KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim
Postfach 1451 64345 Griesheim
Germany

Tel.: +49 6155 86829-0        Fax: +49 6155 86829-25
· Για πληροφορίες απευθυνθείτε: Dr. Sonja Fischer
· Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

(συνέχεια στη σελίδα 11)
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Σελίδα: 11/11

∆ελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 13.05.2014 Αναθεώρηση: 13.05.2014Αριθμός έκδοσης 6. 0

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Multiclean CS

(συνέχεια από τη σελίδα 10)

38.0.34

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

· Πηγές ∆ελτία δεδομένων ασφαλείας των προμηθευτών
· * Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση
Τα κεφάλαια, τα οποία φέρουν την ένδειξη * εμφανίζουν αλλαγές σε σχέση με την τελευταία έκδοση.
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