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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσία̋/παρασκευάσματο̋ και εταιρεία̋/επιχείρηση̋ 

1.1 Αναγνωριστικό̋ κωδικό̋ προϊόντο̋ 

Σήμα κατατεθέν : BRILLANT UNI 2 X 5 L 
αριθμό̋ αναγνώριση̋ : 61222 
 

1.2 Συναφεί̋ προσδιοριζόμενε̋ χρήσει̋ τη̋ ουσία̋ ή του μείγματο̋ και αντενδεικνυόμενε̋ χρήσει̋ 

Χρήση τη̋ Ουσία̋/του 
Μείγματο̋ 

: Ξεπλύνετε Ενισχύσει̋ 
 
Μόνο για τον επαγγελματία χρήστη. 

 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλεία̋ 

Εταιρεία : WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL 
Via Cesare Battisti 181 
20061 Carugate (MI) 

Τηλέφωνο : +39029273151 
Τέλεφαξ : +390292103822 
Ηλεκτρονική διεύθυνση 
Υπεύθυνο/εκδίδον πρόσωπο 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Αρμόδιο̋ επικοινωνία̋ : Ανάπτυξη προϊόντων / ασφάλεια προϊόντων 
 

1.4 Αριθμό̋ τηλεφώνου επείγουσα̋ ανάγκη̋ 

+39-02-66 10 10 29 
 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμό̋ επικινδυνότητα̋ 

2.1 Ταξινόμηση τη̋ ουσία̋ ή του μείγματο̋ 

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

   
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. 

Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 

Καμία επικίνδυνη ουσία ή μείγμα με την έννοια τη̋ Οδηγία̋ περί Επικίνδυνων Ουσιών ή των Οδηγιών τη̋ ΕΕ 
67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. 
 

2.2 Στοιχεία επισήμανση̋ 

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 

Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. 
 
 

Πρόσθετη Επισήμανση: 

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλεία̋ παρέχεται εφόσον ζητηθεί.  

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

ισοπροπανόλη : Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ω̋ άκρω̋ ανθεκτική ούτε άκρω̋ 
βιοσυσσωρευτική (vPvB). 
Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ω̋ ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ούτε 
τοξική (ΑΒΤ). 
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Alcohols, C12-14, ethers with 
polyethylene glycol mono-Bu 
ether 

: Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ω̋ άκρω̋ ανθεκτική ούτε άκρω̋ 
βιοσυσσωρευτική (vPvB). 
Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ω̋ ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ούτε 
τοξική (ΑΒΤ). 
 

Δεν υπάρχουν πληροφορίε̋.  
 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίε̋ για τα συστατικά 

3.2 Μείγματα 

Χημικό̋ χαρακτηρισμό̋ 
 

: Υδατικό διάλυμα απορυπαντικού. 
 

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά  

Χημική ονομασία CAS-Αριθ. 
EK-Αριθ. 
Αριθμό̋ 
καταχώρηση̋ 

Ταξινόμηση 
(67/548/EOK) 

Ταξινόμηση 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008) 

Συγκέντρωση 
(%) 

Isopropyl alcohol (INCI) 67-63-0 
200-661-7 
01-2119457558-
25 
 

F; R11 
Xi; R36 

R67 

Flam. Liq.2; H225 
Eye Irrit.2; H319 
STOT SE3; H336 

>= 5 - < 10 

Alcohols, C12-14, ethers 
with polyethylene glycol 
mono-Bu ether 

147993-63-3 
639-700-1 
 

Xi; Xi; R38 
N; R50 

Skin Irrit.2; H315 
Aquatic Acute1; H400 
Aquatic Chronic2; 
H411 

>= 5 - < 10 

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16. 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικέ̋ υποδείξει̋ :  Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα πρώτων βοηθειών. 
 

Σε περίπτωση εισπνοή̋ :  Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. 
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. 
 

Σε περίπτωση επαφή̋ με το 
δέρμα 

:  Βγάλετε αμέσω̋ τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. 
Σε περίπτωση επαφή̋ ξεπλύνετε αμέσω̋ το δέρμα με άφθονο νερό 
και σαπούνι. 
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό. 
 

Σε περίπτωση επαφή̋ με τα 
μάτια 

:  Προστατέψτε το υγιέ̋ μάτι. 
Απομακρύνετε, αν είναι δυνατό, του̋ φακού̋ επαφή̋. 
Ξεπλύνετε αμέσω̋ με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, 
προσέχοντα̋ να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. 
Εάν ο ερεθισμό̋ των ματιών διαρκεί, συμβουλευτείτε έναν ειδικό 
γιατρό. 
 

Σε περίπτωση κατάποση̋ :  Πλύνετε το στόμα με νερό και πίνετε άφθονο νερό. 
Μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά. 
Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. 
 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσει̋, οξείε̋ ή μεταγενέστερε̋ 
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Συμπτώματα : Δεν υπάρχουν πληροφορίε̋. 
 

Κίνδυνοι : Δεν υπάρχουν πληροφορίε̋. 
 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενη̋ άμεση̋ ιατρική̋ φροντίδα̋ και ειδική̋ θεραπεία̋ 

Μεταχείριση : Για συμβουλέ̋ ενό̋ ειδικού πρέπει ο γιατρό̋ να απευθυνθεί στο 
Κέντρο Δηλητηριάσεων. 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση τη̋ πυρκαγιά̋ 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα :  Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεση̋ που είναι κατάλληλα για τι̋ 
συνθήκε̋ και το περιβάλλον. 

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση τη̋ πυρκαγιά̋ 

:  Μην αφήνετε το νερό κατάσβεση̋ να φθάσει σε υπονόμου̋ ή κοίτε̋ 
νερού.  

 
Επικίνδυνα προϊόντα καύσεω̋ :   
 

5.3 Συστάσει̋ για του̋ πυροσβέστε̋ 

Ειδικό̋ προστατευτικό̋ 
εξοπλισμό̋ για του̋ 
πυροσβέστε̋ 

:  Σε περίπτωση πυρκαγιά̋ έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.  

 
Περαιτέρω πληροφορίε̋ :  Το μολυσμένο νερό τη̋ απόσβεση̋ πρέπει να συλεγχθεί ξεχωριστά, 

δεν επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνομο. Τα υπολείμματα τη̋ 
πυρκαγιά̋ και το μολυσμένο νερό τη̋ απόσβεση̋ πρέπει να 
διατεθούν σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ των τοπικών αρχών.  

 
 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαία̋ έκλυση̋ 

6.1 Προσωπικέ̋ προφυλάξει̋, προστατευτικό̋ εξοπλισμό̋ και διαδικασίε̋ έκτακτη̋ ανάγκη̋ 

Προσωπικέ̋ προφυλάξει̋ :  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασία̋. 

 

 
6.2 Περιβαλλοντικέ̋ προφυλάξει̋ 

Περιβαλλοντικέ̋ προφυλάξει̋ :  Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο 
υπονόμων. 
 

 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού :  Εξουδετερώνεται με βασικό διάλυμα, ανθρακικό ασβέστιο ή αμμωνία. 
Σκουπίστε με υλικό απορρόφηση̋ (π.χ. πανί, σφουγγάρι). 
Παραδίνεται προ̋ διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία. 
 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 
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Για προσωπική ενδυμασία προστασία̋ βλέπε παράγραφο 8., Το υλικό που έχει απορροφηθεί επεξεργάζεται 
σύμφωνα με το ενότητα " Διάθεση"., Βλέπε ενότητα 15 για τι̋ ειδικέ̋, εθνικέ̋ νομικέ̋ διατάξει̋. 

 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμό̋ και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξει̋ για ασφαλή χειρισμό 

Υποδείξει̋ για ασφαλή χειρισμό :  Για προσωπική ενδυμασία προστασία̋ βλέπε παράγραφο 8. Δεν 
απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα χειρισμού. Το νερό καθαρίσματο̋ πρέπει 
να διατεθεί σύμφωνα με του̋ τοπικού̋ και εθνικού̋ κανονισμού̋.  

 
Υποδείξει̋ προστασία̋ σε 
περίπτωση πυρκαγιά̋ και 
έκρηξη̋ 

:  Συνήθη μέτρα πρόληψη̋ πυρκαΐά̋.  

 
Μέτρα υγιεινή̋ :  Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 

προστασία̋ πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Πλένετε τα χέρια πριν 
τα διαλείμματα και κατά το τέλο̋ τη̋ εργασία̋.  

 

7.2 Συνθήκε̋ για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Απαιτήσει̋ για χώρου̋ 
αποθήκευση̋ και δοχεία 

:  Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, με καλό 
εξαερισμό. Διατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε θερμοκρασία 
δωματίου.  

 
Υποδείξει̋ για κοινή 
αποθήκευση 

: Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί για αποθήκευση με άλλα 
προϊόντα.  

 
Άλλε̋ πληροφορίε̋ :  Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.  
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσει̋ 

Ειδική χρήση ή χρήσει̋ :  Ξεπλύνετε Ενισχύσει̋ 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχο̋ τη̋ έκθεση̋/ατομική προστασία 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

 

Συστατικά CAS-Αριθ. 
Είδο̋ τιμή̋ (Είδο̋ 
τη̋ εκθέσεω̋) 

Παράμετροι ελέγχου Νέα έκδοση Βάση 

ISOPROPYL 
ALCOHOL 

 TWA 400 ppm 
980 mg/m3 

 

1999-05-13 GR OEL  

ISOPROPYL 
ALCOHOL 

 STEL 500 ppm 
1.225 mg/m3 

 

1999-05-13 GR OEL  

 
 
 
 
DNEL 
ισοπροπανόλη : Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 

Οδοί έκθεση̋: Επαφή με το δέρμα 
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Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
 

  Τελική χρήση: Εργαζόμενοι 
Οδοί έκθεση̋: Εισπνοή 
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  500 mg/m3 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτέ̋ 
Οδοί έκθεση̋: Επαφή με το δέρμα 
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτέ̋ 
Οδοί έκθεση̋: Κατάποση 
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
 

  Τελική χρήση: Καταναλωτέ̋ 
Οδοί έκθεση̋: Εισπνοή 
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Μακροχρόνια - συστεμικά 
αποτελέσματα 
Τιμή:  89 mg/m3 
 

 
PNEC 
ισοπροπανόλη : Γλυκό νερό 

Τιμή:  140,9 mg/l 
 

  Θαλάσσιο ύδωρ 
Τιμή:  140,9 mg/l 
 

  Ίζημα του γλυκού νερού 
Τιμή:  552 mg/kg 
 

  Θαλάσσιο ίζημα 
Τιμή:  552 mg/kg 
 

  Εδαφο̋ 
Τιμή:  28 mg/kg 
 

  intermittent release 
Τιμή:  140,9 mg/l 
 

  STP 
Τιμή:  2251 mg/l 
 

  Τιμή:  160 mg/kg 
 

8.2 Έλεγχοι έκθεση̋ 

 
Ατομικό̋ προστατευτικό̋ εξοπλισμό̋ 

Προστασία των ματιών :  Φοράτε τα ακόλουθα αν είναι υπάρχει πιθανότητα πιτσιλίσματο̋: 
Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά 
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Προστασία των χεριών 

Υλικό :  Προστατευτικά γάντια για χημικέ̋ ουσίε̋ από βουτυλοκαουτσούκ ή 
καουτσούκ νιτριλίου τη̋ κατηγορία̋ ΙΙ σύμφωνα με EN 374. 

Πάχο̋ γαντιών :  0,4 mm 
 
Παρατηρήσει̋ :  Παρακαλούμε προσέχετε τι̋ οδηγίε̋ του παραγωγού σχετικά με τη 

διαπέραση και το χρόνο ρήξεω̋ όπω̋ και τι̋ ειδικέ̋ συνθήκε̋ στο 
χώρο εργασία̋ (μηχανική επιβάρυνση, διάρκεια επαφή̋).  

 
Προστασία του δέρματο̋ και του 
σώματο̋ 

:  Η προστασία του σώματο̋ επιλέγεται ανάλογα με τη ποσότητα και 
συγκέντρωση τη̋ επικίνδυνη̋ ουσία̋ στο χώρο εργασία̋. 
Απομακρύνετε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την 
επαναχρησιμοποίηση του̋. 
 

 
Προστασία των αναπνευστικών 
οδών 

:  Δεν είναι απαραίτητο; εκτό̋ σε περίπτωση σχηματισμού αεροζόλ. 
Συνιστώμενο̋ τύπο̋ φίλτρου: 
ΑΒΕΚ-P3-φίλτρο 
Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίω̋ σε κλειστού̋ χώρου̋. 
 

 
Έλεγχοι περιβαλλοντική̋ έκθεση̋ 

Γενικέ̋ υποδείξει̋ :  Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο 
υπονόμων. 
 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικέ̋ και χημικέ̋ ιδιότητε̋ 

9.1 Στοιχεία για τι̋ βασικέ̋ φυσικέ̋ και χημικέ̋ ιδιότητε̋ 

Όψη : υγρό 

Χρώμα :  γαλάζιο 

Οσμή :  αλκοολικό 

Όριο οσμή̋ :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

pH : περίπου 2,6 

Σημείο τήξη̋/περιοχή τήξη̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σημείο ζέοη̋/περιοχή ζέοη̋ : Δεν υπάρχουν πληροφορίε̋.  

Σημείο ανάφλεξη̋ : περίπου 41 °C 
 

Ταχύτητα εξάτμιση̋ :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Aναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : Δεν έχει ταξινομηθεί ω̋ "διατηρεί την καύση", με το νόημα των 
κανονισμών μεταφορά̋. 

 

Ταχύτητα καύση̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Κατώτερο όριο έκρηξη̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ανώτερο όριο έκρηξη̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Πίεση ατμών : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότη̋ ατμών : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Πυκνότητα : περίπου 0,989 g/cm3  
 

Υδατοδιαλυτότητα : διαλυτό 
 

Διαλυτότητα σε άλλου̋ διαλύτε̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Συντελεστή̋ κατανομή̋: n-
οκτανόλη/νερό 

: Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμοκρασία ανάφλεξη̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Θερμική διάσπαση :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ιξώδε̋, δυναμικό : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Ιξώδε̋, κινητικό : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Εκρηκτικέ̋ ιδιότητε̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Οξειδωτικέ̋ ιδιότητε̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 

9.2 Άλλε̋ πληροφορίε̋ 

κανένα 
 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 

10.1 Δραστικότητα 

Σταθερό υπό τι̋ προδιαγραφόμενε̋ υποδείξει̋ αποθήκευση̋., Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε 
περίπτωση κανονική̋ χρήσεω̋. 

10.2 Χημική σταθερότητα 

Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Επικίνδυνε̋ αντιδράσει̋ :  Κανένα̋ ιδιαίτερο̋ κίνδυνο̋. 
 

10.4 Συνθήκε̋ προ̋ αποφυγήν 

Συνθήκε̋ προ̋ αποφυγήν : Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

10.5 Μη συμβατά υλικά 

Υλικά προ̋ αποφυγή :  Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεση̋ 

Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεση̋ 

: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπαση̋. 
 

Άλλε̋ πληροφορίε̋  :  Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπαση̋. 
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ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικέ̋ πληροφορίε̋ 

11.1 Πληροφορίε̋ για τι̋ τοξικολογικέ̋ επιπτώσει̋ 

Προϊόν 

Διάβρωση και ερεθισμό̋ του 
δέρματο̋ 

:  Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμηση̋ τη̋ ΕΕ αυτό το προϊόν 
θεωρείται ω̋ μη ερεθιστικό για το δέρμα. 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμό̋ των 
ματιών 

:  Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμηση̋ τη̋ ΕΕ αυτό το προϊόν 
θεωρείται ω̋ μη ερεθιστικό για τα μάτια. 
 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση 
ή ευαισθητοποίηση του 
δέρματο̋ 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

Περαιτέρω πληροφορίε̋ : Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

 
Συστατικά: 
ISOPROPYL ALCOHOL : 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματο̋ 

:  LD50 αρουραίο̋:  5.280 mg/kg 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 401 
 

   LD50 δια Στόματο̋ αρουραίο̋:  3.570 mg/kg 
 

   LD50 δια Στόματο̋ κουνέλι:  5.030 mg/kg 
 

   LD50 δια Στόματο̋ αρουραίο̋:  5.840 mg/kg 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 401 
 

   LD50 δια Στόματο̋ αρουραίο̋:  4.570 mg/kg 
 

Οξεία τοξικότητα διά τη̋ 
εισπνοή̋ 

:  LC50 αρουραίο̋, θηλυκό: 47,5 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 8 h 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 403 
 

   LC50 αρουραίο̋: 72,6 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 4 h 
 

   LC50 ποντίκι: 27,2 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 4 h 
 

   LC50 αρουραίο̋: 25 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 6 h 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 403 
 

   LC50 αρουραίο̋: 30 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 4 h 
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Οξεία τοξικότητα διά του 
δέρματο̋ 

:  LD50 κουνέλι:  12.800 mg/kg 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 402 
 

   LD50 Δέρματο̋ κουνέλι:  12.870 mg/kg 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 402 
 

   LD50 Δέρματο̋ κουνέλι:  13.900 mg/kg 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 402 
 

   LD50 Δέρματο̋ κουνέλι:  13.400 mg/kg 
 

Διάβρωση και ερεθισμό̋ του 
δέρματο̋ 

:  Είδο̋: κουνέλι 
Αποτέλεσμα: Κανένα̋ ερεθισμό̋ του δέρματο̋ 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμό̋ των 
ματιών 

:  Είδο̋: κουνέλι 
Αποτέλεσμα: ερεθιστικό 
 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση 
ή ευαισθητοποίηση του 
δέρματο̋ 

:  Μέθοδο̋ Δοκιμασία̋: Πείραμα Buehler 
Είδο̋: υδρόχοιρο̋ 
Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρματο̋. 
 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 

Γoνιδιoτοξικότητα in vitro : Τύπο̋: Τεστ Ames 
Πειραματικά είδη: Salmonella typhimurium 
με ή χωρί̋ μεταβολική ενεργοποίηση 
Αποτέλεσμα: αρνητικό 
 

 
147993-63-3 : 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματο̋ 

:  LD50 αρουραίο̋: > 2.000 mg/kg 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 401 
 

Διάβρωση και ερεθισμό̋ του 
δέρματο̋ 

:  Είδο̋: κουνέλι 
Αποτέλεσμα: Ερεθισμό̋ του δέρματο̋ 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 404 
 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμό̋ των 
ματιών 

:  Είδο̋: κουνέλι 
Αποτέλεσμα: Κανένα̋ ερεθισμό̋ των ματιών 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 405 
 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση 
ή ευαισθητοποίηση του 
δέρματο̋ 

:  Μέθοδο̋ Δοκιμασία̋: Πείραμα Μεγιστοποίηση̋ (GPMT) 
Είδο̋: υδρόχοιρο̋ 
Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί αλλεργική ευαισθησία σε πειραματόζωα. 
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 406 
 

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 

Γoνιδιoτοξικότητα in vitro : Τύπο̋: Τεστ Ames 
Αποτέλεσμα: αρνητικό 
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Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 471 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικέ̋ πληροφορίε̋ 

12.1 Τοξικότητα 

Συστατικά: 

ISOPROPYL ALCOHOL: 

Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  LC50 (Lepomis macrochirus (Πέρκα (ψάρι))): 1.400 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus): > 100 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 48 h 
Είδο̋ Δοκιμή̋: στατικό τεστ 
ΟΕΠ: όχι 
 

Τοξικότητα στι̋ δάφνιε̋ και άλλα 
υδρόβια μαλάκια 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλο̋ ο μέγα̋)): 13.299 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 48 h 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλο̋ ο μέγα̋)): 9.714 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 24 h 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλο̋ ο μέγα̋)): > 100 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 48 h 
Είδο̋ Δοκιμή̋: στατικό τεστ 
ΟΕΠ: όχι 
 

 
 

   (Daphnia (Δάφνια - Ψύλλο̋ του νερού)): > 10.000 mg/l 
Μέθοδο̋: OECD TG 202 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Νερόψυλλο̋ ο μέγα̋)): 30 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 21 d 
 

Τοξικότητα στα φύκια 
 

:  IC50 (Desmodesmus subspicatus (πράσινα φύκια)): > 1.000 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 72 h 
Είδο̋ Δοκιμή̋: Παρεμπόδιση τη̋ ανάπτυξη̋ 
 

 
 

  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Φυτοπλαγκτόν -πράσινα 
άλγη Pseudokirchneriella subcapitata)): > 100 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 72 h 
Είδο̋ Δοκιμή̋: στατικό τεστ 
ΟΕΠ: όχι 
 

 
 

  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια)): > 1.000 
mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 72 h 
 

 
 

  EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 100 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 72 h 
Είδο̋ Δοκιμή̋: στατικό τεστ 
 

Τοξικότητα στα βακτηρίδια 
 

:  EC50 (Aliivibrio fischeri): 17.700 mg/l  
Χρόνο̋ έκθεση̋: 5 min 
ΟΕΠ:  
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  EC10 (Pseudomonas putida (Ψευδομονάδα putida)): 5.175 mg/l  
Χρόνο̋ έκθεση̋: 18 h 
Μέθοδο̋: DIN 38412 
ΟΕΠ:  
 

147993-63-3: 

Τοξικότητα στα ψάρια 
 

:  LC50 : > 0,1 - < 1 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 96 h 
Είδο̋ Δοκιμή̋: ημιστατικό τεστ 
Μέθοδο̋: ISO 7346/2 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus): > 0,1 - < 1 mg/l 
Μέθοδο̋: DIN 38412 
 

Τοξικότητα στα φύκια 
 

:  EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 0,1 - 1 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 72 h 
Μέθοδο̋: OECD TG 201 
 

 
 

  EC10 (Scenedesmus subspicatus): > 0,01 - 0,1 mg/l 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 72 h 
Μέθοδο̋: OECD TG 201 
 

Συντελεστή̋ m (Οξεία 
τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον) 
 

:  1 

Τοξικότητα στα βακτηρίδια 
 

:  EC0 (Pseudomonas putida (Ψευδομονάδα putida)): > 10 - 100 mg/l  
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμηση̋ 

Προϊόν: 

Βιοαποδομησιμότητα 
 

:  Παρατηρήσει̋: Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο 
παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητα̋ 
τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (EK) No.648/2004 για 
απορρυπαντικά. 
 

Συστατικά: 

ISOPROPYL ALCOHOL: 

Βιοαποδομησιμότητα 
 

:  Αποτέλεσμα: άμμεσα βιοαποδομήσιμο 
Βιοαποικοδόμηση:  95 % 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 21 d 
Μέθοδο̋: OECD 301 E 
 

 
 

  Εμβόλιο: ενεργοποιημένη ιλύ̋ 
Αποτέλεσμα: άμμεσα βιοαποδομήσιμο 
Βιοαποικοδόμηση:  53 % 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 5 d 
 

 
 

  Αποτέλεσμα: άμμεσα βιοαποδομήσιμο 
Βιοαποικοδόμηση: > 70 % 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 10 d 
ΟΕΠ: όχι 
 

   Βιοαποικοδόμηση:  99,9 % 
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 Μέθοδο̋: βλέπε ελεύθερο κείμενο 
 

Απαιτούμενο χημικό οξυγόνο 
(COD) 
 

:  2,32 g/kg  
 

ThOD 
 

:  2,40 g/g 
 

147993-63-3: 

Βιοαποδομησιμότητα 
 

:  Είδο̋ Δοκιμή̋: αερόβια 
Αποτέλεσμα: άμμεσα βιοαποδομήσιμο 
Βιοαποικοδόμηση: > 70 % 
Χρόνο̋ έκθεση̋: 28 d 
Μέθοδο̋: OECD 301 D 
 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευση̋ 

Συστατικά: 

ISOPROPYL ALCOHOL: 

Βιοσυσσώρευση 
 

:  Вιοσυγκέντρωση̋ (BCF): 3 
 

 
 

  Παρατηρήσει̋: Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση (log Pow <= 4). 
 

Συντελεστή̋ κατανομή̋: n-
οκτανόλη/νερό 
 

: log POW: 0,05 
 

147993-63-3: 

Βιοσυσσώρευση 
 

:  Παρατηρήσει̋: Δεν συσσωρεύεται σε οργανισμού̋. 
 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφο̋ 

Συστατικά: 

ISOPROPYL ALCOHOL: 

Διανομή μεταξύ των 
περιβαλλοντικών διαμερισμάτων 
 

: Koc: 25Παρατηρήσει̋: Εξαιρετικά κινητό στο έδαφο̋ 

147993-63-3: 

Κινητικότητα 
 

: Παρατηρήσει̋: Μετά την ελευθέρωση: απορροφάται στο έδαφο̋.  

12.5 Αποτελέσματα τη̋ αξιολόγηση̋ ΑΒΤ και αΑαΒ 

Συστατικά: 

ISOPROPYL ALCOHOL: 

Αξιολόγηση 
 

: Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ω̋ άκρω̋ ανθεκτική ούτε άκρω̋ 
βιοσυσσωρευτική (vPvB).. Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ω̋ ανθεκτική, 
βιοσυσσωρευτική ούτε τοξική (ΑΒΤ).. 
 

147993-63-3: 

Αξιολόγηση 
 

: Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ω̋ άκρω̋ ανθεκτική ούτε άκρω̋ 
βιοσυσσωρευτική (vPvB).. Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ω̋ ανθεκτική, 
βιοσυσσωρευτική ούτε τοξική (ΑΒΤ).. 
 

12.6 Άλλε̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ 

Προϊόν: 
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Άλλε̋ οικολογικέ̋ υποδείξει̋ 
 

:  Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 

13.1 Μέθοδοι διαχείριση̋ αποβλήτων 

Προϊόν :  Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα παραδίδονται σε 
ανεγνωρισμένη εταιρία επεξεργασία̋ αποβλήτων. 
 

Μη καθαρισμένε̋ συσκευασίε̋ 
(πακέτα) 

:  Αδειάστε τα υπολείμματα. 
Τα άδεια δοχεία πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρο̋ 
διαχείριση̋ αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. 
 

Κωδικό̋ αριθμό̋ απόβλητου Ευρωπαϊκό̋ Κατάλογο̋ Αποβλήτων 
200129 
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι Κωδικοί των 
Αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα. Οι κωδικοί 
αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό 
σε συνεννόηση με τι̋ υπηρεσίε̋ διάθεση̋ αποβλήτων.  

 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη μεταφορά 

14.1 Αριθμό̋ ΟΗΕ 
ADR  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IMDG  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IATA  
Μη επικίνδυνο υλικό 

 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολή̋ ΟΗΕ 

ADR  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IMDG  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IATA  
Μη επικίνδυνο υλικό 

 
14.3 Τάξη/τάξει̋ κινδύνου κατά τη μεταφορά 

ADR  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IMDG  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IATA  
Μη επικίνδυνο υλικό 

 
14.4 Ομάδα συσκευασία̋ 

ADR  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IMDG  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IATA  
Μη επικίνδυνο υλικό 

 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

ADR  
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Μη επικίνδυνο υλικό 
IMDG  
Μη επικίνδυνο υλικό 
IATA  
Μη επικίνδυνο υλικό 

 
14.6 Ειδικέ̋ προφυλάξει̋ για τον χρήστη 

Για προσωπική ενδυμασία προστασία̋ βλέπε παράγραφο 8. 
 
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II τη̋ σύμβαση̋ MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 

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 

Νομοθεσία σχετικά του̋ Κινδύνου̋ από Μεγάλα Ατυχήματα
96/82/EC : Νέα έκδοση: 2003 

Η Οδηγία 96/82/ΕΚ δεν έχει εφαρμογή 
 
 
Περιεχόμενο πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC) 

: Ποσοστό πτητικών: 9,5 % 
466,53 γρ/λίτ 
Το περιεχόμενο ΠΟΕ μείον το νερό 
 

 
Περιεχόμενο πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC) 

: Ποσοστό πτητικών: 9,5 % 
93,96 γρ/λίτ 
Το περιεχόμενο ΠΟΕ ισχύει για ουσίε̋ επίστρωση̋ επιφάνεια̋ ξύλου 
 

 
 

15.2 Αξιολόγηση χημική̋ ασφάλεια̋ 

 
Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό. 

 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλε̋ πληροφορίε̋ 

R11 Πολύ εύφλεκτο.  
R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R38 Ερεθίζει το δέρμα.  
R50 Πολύ τοξικό για του̋ υδρόβιου̋ οργανισμού̋.  
R67 H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.  

 
Πλήρε̋ κείμενο των Φράσεων Η 

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματο̋. 
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H400 Πολύ τοξικό για του̋ υδρόβιου̋ οργανισμού̋. 
H411 Τοξικό για του̋ υδρόβιου̋ οργανισμού̋, με μακροχρόνιε̋ επιπτώσει̋. 

 
 
 
Οι πληροφορίε̋ σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλεία̋ αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και 
διαθέσιμε̋ πληροφορίε̋ κατά την ημερομηνία έκδοση̋. Οι δεδομένε̋ πληροφορίε̋ δίνουν υποδείξει̋ για 
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τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ω̋ εγγύηση ή ω̋ ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ είναι σχετικέ̋ μόνο για 
το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε 
συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλε̋ δραστηριότητε̋, εκτό̋ αν αναφέρονται στο κείμενο. 
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