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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

· Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Oxykol
· Αριθμός τυποποιημένης παρασκευής: E 11926
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: - 
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Απολυμαντικό 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

· ∆ιάθεση:
Medical Products Ltd. – Animal Health Division
Γ. Γεννηματά 54
165 62 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9647500, Fax: 210 9650500

Ονομα επαφής στην Ελλάδα : Νικόλαος Ροζάκης
- 

· ∆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

Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
· Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον:
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.
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· 2.2 Στοιχεία επισήμανσης
· Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

· Εικονογράμματα κινδύνου

GHS05

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
ανθρακικό δινάτριο, μίγμα με υπεροξείδιο του υδρογόνου(2:3)
Προϊόν αντίδρασης από βενζολοσουλφονικό οξύ, 4-C 10-13 sec. αλκυλο-παράγωγα και βενζολοσουλφονικό οξύ, 4-μεθυλ- και
υδροξείδιο του νατρίου

· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/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.

· Λοιπές υποδείξεις
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπρόσθετες διατάξεις σήμανσης του Κανονισμού (EΕ) 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην
αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων, άρθρο 69.

· 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: 15630-89-4
EINECS: 239-707-6
REACH-no: 01-2119457268-30-xxxx

ανθρακικό δινάτριο, μίγμα με υπεροξείδιο του υδρογόνου(2:3)
Ox. Sol. 2, H272; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302

25-50%

CAS: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
REACH-no: 01-2119552463-40-xxxx

DL-μηλικό οξύ
Eye Irrit. 2, H319

10-20%

CAS: 29329-71-3
EINECS: 249-559-4
REACH-no: 01-2119510382-52-xxxx

(1-υδροξυαιθυλιδενο)διφωσφονικό οξύ, άλας νατρίου
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

5-10%

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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 932-051-8
REACH-no: 01-2119565112-48-xxxx

Προϊόν αντίδρασης από βενζολοσουλφονικό οξύ, 4-C 10-13 sec. αλκυλο-παράγωγα
και βενζολοσουλφονικό οξύ, 4-μεθυλ- και υδροξείδιο του νατρίου
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

5-10%

CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Αριθμός ευρετηρίου: 011-005-00-2
REACH-no: 01-2119485498-19-xxxx

ανθρακικό νάτριο
Eye Irrit. 2, H319

< 2,5%

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

λευκαντικοί παράγοντες µε βάση το οξυγόνο 15 - 30%

φωσφονικές ενώσεις, ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 - 15%
· 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:
Σε περίπτωση αμφιβολιών ή όταν τα συμπτώματα συνεχίζονται αναζητάτε ένα γιατρό.
Να απομακρύνετε τον πάσχοντα απο την περιοχή κινδύνου και να τον ξαπλώνετε.
Η κατάκλιση και η μεταφορά να γίνεται σε σταθερή πλάγια θέση.
Σε όλες τις περιπτώσεις επιδεικνύετε στο γιατρό το φύλλο χαρακτηριστικών ασφαλείας, τη συσκευασία ή τις οδηγίες χρήσης.

· μετά από εισπνοή:
Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.

· μετά από επαφή με το δέρμα:
Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα.
Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκευθείτε γιατρό.

· μετά από επαφή με τα μάτια:
Προστατεύστε το ατραυμάτιστο μάτι.
Ξεπλένετε το μάτι με ανοικτή τη βλεφαρίδα 10 - 15 λεπτά με νερό. Στη συνέχεια αναζητάτε αμέσως έναν οφθαλμίατρο.

· μετά από κατάποση:
Ξεπλύντε το στόμα με νερό
Φτύνετε πάλι το υγρό.
∆ώστε πολύ νερό, ποτέ όμως μη δίνετε τίποτα να πιει ή να φάει από το στόμα σε άτομο που έχει λιποθυμήσει
Επισκεφθείτε αμέσως τον γιατρό.

· 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Σοβαρές  οφθαλμικές βλάβες
· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Συμπτωματική θεραπεία

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

· 5.1 Πυροσβεστικά μέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.
νερό
αφρός
διοξείδιον του άνθρακος (CO2)
Χρησιμοποιήστε πυροσβεστικά μέσα ανάλογα με το περιβάλλον.

· Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό με πλήρη εκτίναξη
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Σε μία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Οξυγόνο
Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.
φωσφίνη

· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Χρησιμοποιείστε μία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.
· Περαιτέρω δηλώσεις:
Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης, κίνδυνο διάρρηξης και έκρηξης. Ψύχετε αμέσως με ψεκασμό νερού τα
γειτονικά δοχεία και τις συσκευασίες, εάν είναι δυνατόν τα απομακρύνετε από την επικίνδυνη ζώνη.
Λόγω της διάσπασης και αποδέσμευσης οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα υφίσταται κίνδυνος  διάρρηξης των  δοχείων σε
περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας.
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

Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
Μην αναπνέετε τη σκόνη.
Φροντίστε για επαρκή αερισμό.
Αποφεύγετε να δημιουργηθεί σκόνη.
Απαγορεύεται το κάπνισμα - Μακριά από πηγές ανάφλεξης
Σε περίπτωση επενέργειας ατμών/σκόνης/εκνεφώματος χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
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:
Συλλέγονται μηχανικά.
Συλλέγετε με στεγνό εργαλείο και γεμίζετε μόνο στεγνά βαρέλια.
Να αποφεύγετε οπωσδήποτε την δημιουργία σκόνης. Να απορροφηθεί ενδεχομένως με ελεγμένο και εγκεκριμένο βιομηχανικό
αναρροφητήρα.
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.
Να προφυλάσσεται από τη ζέστη και την άμεση ακτινοβολία ηλίου.

(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Προσέχετε να είναι καθαρός και στεγνός ο χώρος εργασίας.
Μην αδειάζετε τα υπολλείμματα σε δοχεία που διατηρείτε.
Αποφεύγετε να δημιουργηθεί σκόνη.
Μην εισπνέετε τη σκόνη.
Η σκόνη, που δεν αποφεύγεται, πρέπει να σκουπίζεται/απορροφείται τακτικά.
Η ποσότητα αποθέματος στο τόπο εργασίας να είναι περιoρισμένη.
Να απογεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια

· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και της έκρηξης:
Η σκόνη σ' επαφή με τον αέρα μπορεί να σχηματίσει ένα εκρηκτικό μείγμα.

Μακρυά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Να πέρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
Πρέπει να τηρούνται οι γενικοί κανόνες της εργασιακής πυροπροστασίας.

· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
· Αποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες:
Αφού το σφραγίσετε καλά, τοποθετήστε το σε δροσερό και στεγνό μέρος με αρκετό αερισμό χώρου.

· Υποδείξεις συναποθήκευσης:
Αποθηκεύετε μακριά από τρόφιμα
Αποθηκεύετε μακριά από ζωοτροφές
∆ιατηρείται χωριστά από καύσιμες ύλες.
∆ιατηρείται χωριστά από αναγωγικά μέσα.
∆εν αποθηκεύεται μαζί με οξέα.
∆εν αποθηκεύεται μαζί με αλκαλικές ουσίες (αλκαλικά διαλύματα).
Να μην φυλάσσεται μαζί με:
Μεταλλικά άλατα
Εύφλεκτα υλικά
Τηρείτε τις εθνικές διατάξεις για την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών

· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης:
Να το προφυλάτε από ρυπάνσεις.
Να το προφυλάτε από την υγρασία του αέρα και το νερό.
Απομακρύνετε από το χώρο αποθήκευσης τα υλικά συσκευασίας (ξύλα, χαρτιά, χαρτόνια, μεμβράνες).

· Κατηγορία αποθήκευσης: 10-13 Λοιπές καύσιμες και μη καύσιμες 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.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης
· Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:
· Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:
Κρατείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε και μην εισπνέετε ταμπάκο.
Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείματος και στο τέλος της εργασίας.
Να καθαρίζετε τη λερωμένη ενδυμασία με ηλεκτρ. απορρόφηση, όχι με φύσημα ή βούρτσα.
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα.
Προστατέψτε το δέρμα με αλοιφή δέρματος.
Θα πρέπει να προβλέπονται καταιονιστήρες ματιών.

· Προστασία για την αναπνοή:
∆εν απαιτείται αν ο χώρος αερίζεται καλά.
Απαιτείται αν δημιουργηθεί σκόνη.
Σύντομη έκθεση, φίλτρο:
Φίλτρο P2
Η μάσκα προστασίας αναπνοής οφείλει να χρησιμοποιηθεί μόνο στην αντιμετώπιση του υπολειπόμενου κινδύνου σε εργασίες
σύντομης διάρκειας, όταν έχουν τηρηθεί όλα τα πρακτικά βήματα για τη μείωση του κινδύνου στην πηγή κινδύνου, π. χ. μέσω
κατακράτησης και/ή τοπικής αναρρόφησης

· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια με αντοχή στις χημικές ουσίες (EN 374)
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.
Λόγω μη πραγματοποίησης δοκιμών δεν μπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το παρασκεύασμα / το χημικό
μείγμα.
Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.

· Υλικό γαντιών
Για μη διαλυμένες στερεές ουσίες κατάλληλες είναι:
Ελαστικό νιτριλίου, ελαστικό βουτυλίου, φθοριοανθρακούχο ελαστικό και πολυχλωροπρένιο
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία
διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι στην ουσία ένα παρασκεύασμα που αποτελείται από
περισσότερα συστατικά δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής των γαντιών και θα πρέπει να
ελεγχθούν πριν από τη χρήση.

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

· Προστασία για τα μάτια:
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.
Γυαλιά δικτυωτά.

· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

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

Μορφή: πούδρα
Χρώμα: άσπρο

· Οσμή: υπόξυνη

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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· Όριο οσμής: Μη καθωρισμένο.

· Τιμή pH: ~8,5
∆ιάλυμα 1 %

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

· Σημείο αναφλέξεως: Μη διαθέσιμο

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε μορφή αερίου): Το υλικό δεν αναφλέγεται.

· Θερμοκρασία αναφλέξεως: ∆εν προσδιορίζεται

· Θερμοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθωρισμένο.

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως: Μη καθωρισμένο.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: ∆εν εφαρμόζεται
ανώτερα: ∆εν εφαρμόζεται

· Ιδιότητες εξάπλωσης της πυρκαγιάς Μη οξειδωτικό
UN Test O.1

· Πίεση ατμού: Μη χρησιμοποιήσιμο

· Πυκνότητα: ∆εν είναι προσδιορισμένο

· Πυκνότητα ισορροπίας: ~1 kg/l
· Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισμένο.
· Πυκνότητα ατμών Μη χρησιμοποιήσιμο
· Ταχύτητα ατμοποίησης Μη χρησιμοποιήσιμο

· ∆ιαλυτότητα σε / δυνατότητα ανάμειξης με
νερό: διαλυτό

· Συντελεστής διανομής (n-Octanol/Η2Ο) Μη καθωρισμένο.

· Ιξώδης ιδιότητα:
δυναμική: ∆εν εφαρμόζεται
κινηματική: Μη χρησιμοποιήσιμο

· 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· 10.1 ∆ραστικότητα
Το προϊόν καθαυτό δεν καίγεται, είναι ωστόσο ελαφρώς οξειδωτικό (περιεκτικότητα σε ενεργό οξυγόνο περ. 2,95%).

· 10.2 Χημική σταθερότητα
· Θερμική αποσύνθεση / Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:
Προς αποφυγήν της θερμικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερμανθεί.
∆εν αποσυντίθεται αν η αποθήκευση και ο χειρισμός του γίνεται κανονικά.

· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Να το προφυλάτε από την υγρασία του αέρα και το νερό.

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Θερμότητα
· 10.5 Μη συμβατά υλικά:
Αναγωγικές ουσίες
Αλκάλια
Μεταλλικά άλατα
Οξέα
Οργανικές ενώσεις
Οξειδωτικές ουσίες

· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
∆εν υπάρχουν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης, υπό τον  όρο ότι τηρούνται οι προδιαγραφές αποθήκευσης και χειρισμού.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· Σημαντικές τιμές κατάταξης-LD/LC50

ATE στοματική: 3362 mg/kg

29329-71-3 (1-υδροξυαιθυλιδενο)διφωσφονικό οξύ, άλας νατρίου
Από το στόμα LD50 2850 mg/kg (rat) (OECD 401)

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

15630-89-4 ανθρακικό δινάτριο, μίγμα με υπεροξείδιο του υδρογόνου(2:3)
Από το στόμα LD50 1034 mg/kg (rat)

893 mg/kg (rat/female)

1164 mg/kg (rat/male)

Από το δέρμα LD50 > 2000 mg/kg (rabbit)
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ∆ιάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· STOT-επανειλημμένη έκθεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης άσχετο

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα
· Υδατική τοξικότητα:
∆εν υπάρχουν διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία ειδικά για το προϊόν.

Προϊόν αντίδρασης από βενζολοσουλφονικό οξύ, 4-C 10-13 sec. αλκυλο-παράγωγα και βενζολοσουλφονικό οξύ, 4-μεθυλ-
και υδροξείδιο του νατρίου
EC50 63 mg/l (Pseudomonas putida) (ISO 10712)

(συνέχεια στη σελίδα 9)
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EC50/48h (στατικά) > 1-10 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50/72h > 10-100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

LC50/96h > 1-10 mg/l (Cyprinus carpio) (OECD 203)

NOEC (δυναμικά) 0,23 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

NOEC/21d > 1-10 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)
· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:
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 17.05.1999.
∆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.
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.

· 12.5 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 τη διάθεση

· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση:
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).
H διαχείριση των απορριμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διοικητικές διατάξεις.
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
                                                                                                                                                                                                                 · Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων

02 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01 00 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία

02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

· 14.1 Αριθμός ΟΗΕ
· ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

(συνέχεια στη σελίδα 10)
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· 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· τάξη εκπίπτει

· 14.4 Ομάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
· Marine pollutant: Όχι

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιμοποιήσιμο

· 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της
σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιμοποιήσιμο

· UN "Model Regulation": εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

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

· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
· Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας 50 t
· Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας 200 t

· Εθνικές διατάξεις

· Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση: WGK 2 (∆ική μας εκτίμηση): Επικίνδυνο
· Λοιπές πληροφορίες:
Για την προώθηση για βιοκτόνα προϊόντα, θα πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη υπόδειξη:
“Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη
χρήση“
Για τη γλώσσα αυτή δεν υπάρχει/υπάρχουν διαθέσιμη(ες) έκδοση(εις)1

· 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.

· Αιτίες για αλλαγές: Αριθμός εγγραφής
· Σχετικές σειρές

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. οξειδωτικό.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

(συνέχεια στη σελίδα 11)
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· ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τμήμα:
KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim
Postfach 1451 64345 Griesheim
Germany

Tel.: +49 6155 8981 400       Fax: +49 6155 8981 500
Για πληροφορίες στην Ελλάδα απευθυνθείτε: κ. Νικόλαο Ροζάκη (τηλ.: 210 9647500)

· 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 Harmonised 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
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
SVHC: Substances of Very High Concern
Ox. Sol. 2: Οξειδωτικά στερεά – Κατηγορία 2
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 4
Skin Irrit. 2: ∆ιάβρωση/ερεθισμός του δέρματος – Κατηγορία 2
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 1
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 2
Aquatic Chronic 3: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπροθεσμος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 3

· Πηγές ∆ελτία δεδομένων ασφαλείας των προμηθευτών
 GR 
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