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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσία̋/παρασκευάσματο̋ και εταιρεία̋/επιχείρηση̋
1.1 Αναγνωριστικό̋ κωδικό̋ προϊόντο̋
Σήμα κατατεθέν
αριθμό̋ αναγνώριση̋

: ENERGY EASYTABS 5X 80 TABS
: 40000137

1.2 Συναφεί̋ προσδιοριζόμενε̋ χρήσει̋ τη̋ ουσία̋ ή του μείγματο̋ και αντενδεικνυόμενε̋ χρήσει̋
Χρήση τη̋ Ουσία̋/του
Μείγματο̋

: 0'!,,1'$
απορρυπαντικά
%#23 πιάτων
'#3%4

! "#$
&'$""&()$%*$
+,-.%/.
Μόνο
για %!
επαγγελματική
χρήση.
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλεία̋
: ECOLINE
WERNER A.E.
& MERTZ PROFESSIONAL SRL
. Cesare
! "#$%&'
91 181
Via
Battisti
157
73 Carugate
()*$+,&'
20061
(MI)
: +30
+39029273151
2107713906
: +30
+390292103822
2107713908
: info@ecolinehellas.gr
Produktsicherheit@werner-mertz.com

Εταιρεία

Τηλέφωνο
Τέλεφαξ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Υπεύθυνο/εκδίδον πρόσωπο
Αρμόδιο̋ επικοινωνία̋

: Ανάπτυξη προϊόντων / ασφάλεια προϊόντων

1.4 Αριθμό̋ τηλεφώνου επείγουσα̋ ανάγκη̋
-./.
0%"1$&'102./.1.$3+45)":
+30 2107793777
+39-02-66
10 29

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμό̋ επικινδυνότητα̋
2.1 Ταξινόμηση τη̋ ουσία̋ ή του μείγματο̋
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Ερεθισμό̋ των οφθαλμών, Κατηγορία 2

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

2.2 Στοιχεία επισήμανση̋
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Εικονογράμματα κινδύνου

:

Προειδοποιητική λέξη

:

Προσοχή

Δηλώσει̋ επικινδυνότητα̋

:

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Δηλώσει̋ προφυλάξεων

:

P101

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί
σα̋ τον περιέκτη του προϊόντο̋ ή την ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.

P102
Επέμβαση:
P337 + P313

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικό̋ ερεθισμό̋:
Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το
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στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφή̋, αφαιρέστε του̋,
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Διάθεση:
P501
Στα ειδικά απόβλητα να παραδίδετε μόνο άδειε̋
και καθαρέ̋ συσκευασίε̋.

Δελτίο δεδομένων ασφαλεία̋ παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά
(ΑΒΤ) ή άκρω̋ ανθεκτικά και άκρω̋ βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.
Δεν υπάρχουν πληροφορίε̋.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίε̋ για τα συστατικά
3.2 Μείγματα
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά
Χημική ονομασία
CAS-Αριθ.
EK-Αριθ.
Αριθμό̋ καταχώρηση̋
ανθρακικό νάτριο
497-19-8
207-838-8
01-2119485498-19

Ταξινόμηση
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
1272/2008)
Eye Irrit.2; H319

Συγκέντρωση (%)

>= 25 - < 40

Sodium carbonate
peroxide

15630-89-4
239-707-6
01-2119457268-30

Acute Tox.4; H302
Ox. Sol.3; H272
Eye Dam.1; H318

>= 20 - < 25

disodium disilicate
(EINECS)

13870-28-5
237-623-4

Eye Dam.1; H318

>= 2 - < 5

Eye Irrit.2; H319
Skin Irrit.2; H315

>= 2 - < 5

Fatty alcohol alkoxylate
02-2119552554-370000

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικέ̋ υποδείξει̋

: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.
Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλεια̋.

Σε περίπτωση εισπνοή̋

: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
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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.
Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσει̋, οξείε̋ ή μεταγενέστερε̋
Συμπτώματα

: Ερεθισμό̋

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

: Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείστε ψέκασμα νερού.
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.
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ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαία̋ έκλυση̋
6.1 Προσωπικέ̋ προφυλάξει̋, προστατευτικό̋ εξοπλισμό̋ και διαδικασίε̋ έκτακτη̋ ανάγκη̋
Προσωπικέ̋ προφυλάξει̋

: Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασία̋.
Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνη̋.
Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνη̋.
Λάβετε μέτρα επαρκού̋ εξαερισμού.
Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλή χώρο.

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

: Εξουδετερώστε με οξύ.
Συγκεντρώστε και διαθέσετε χωρί̋ να δημιουργήσετε σκόνη.
Παραδίνεται προ̋ διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
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. Μη
τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο τη̋ εργασία̋.

Υποδείξει̋ προστασία̋ σε
περίπτωση πυρκαγιά̋ και
έκρηξη̋

: Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνη̋. Λάβετε μέτρα κατάλληλου
εξαερισμού σε περίπτωση σχηματισμού σκόνη̋. Μακριά από
καύσιμα υλικά.

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.

Άλλε̋ πληροφορίε̋

: Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσει̋
Ειδική χρήση ή χρήσει̋

: Μέσο καθαρισμού
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχο̋ τη̋ έκθεση̋/ατομική προστασία
8.1 Παράμετροι ελέγχου
Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεση̋ στο χώρο εργασία̋.

DNEL
ανθρακικό νάτριο
497-19-8:

: Τελική χρήση: Εργαζόμενοι
Οδοί έκθεση̋: Εισπνοή
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Μακροχρόνια - τοπικά αποτελέσματα
Τιμή: 10 mg/m3
Τελική χρήση: Καταναλωτέ̋
Οδοί έκθεση̋: Εισπνοή
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα
Τιμή: 10 mg/m3

Sodium carbonate peroxide
15630-89-4:

: Τελική χρήση: Εργαζόμενοι
Οδοί έκθεση̋: Επαφή με το δέρμα
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα
Τιμή: 12,8 mg/cm2
Τελική χρήση: Εργαζόμενοι
Οδοί έκθεση̋: Εισπνοή
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Μακροχρόνια - τοπικά αποτελέσματα
Τιμή: 5 mg/m3
Τελική χρήση: Καταναλωτέ̋
Οδοί έκθεση̋: Επαφή με το δέρμα
Δυνητικέ̋ βλάβε̋ τη̋ υγεία̋: Οξεία - τοπικά αποτελέσματα
Τιμή: 6,4 mg/cm2

PNEC
Sodium carbonate peroxide
15630-89-4:

: Γλυκό νερό
Τιμή: 0,035 mg/l
Θαλάσσιο ύδωρ
Τιμή: 0,035 mg/l

8.2 Έλεγχοι έκθεση̋
Ατομικό̋ προστατευτικό̋ εξοπλισμό̋
Προστασία των ματιών

: Φοράτε τα ακόλουθα αν είναι υπάρχει πιθανότητα πιτσιλίσματο̋:
Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά

Προστασία των χεριών
Υλικό

: Χρησιμοποιείτε γάντια σε περίπτωση διαρκού̋ ή
επαναλαμβανόμενη̋ επαφή̋. Προστατευτικά γάντια για χημικέ̋
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ουσίε̋ από βουτυλοκαουτσούκ ή καουτσούκνιτριλίου τη̋ κατηγορία̋
ΙΙ σύμφωνα με EN 374.
: 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

: Στερεά μορφή

Χρώμα

: λευκό

Οσμή

: χαρακτηριστικό

Όριο οσμή̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

pH

: 11

Σημείο τήξη̋/περιοχή τήξη̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σημείο ζέοη̋/περιοχή ζέοη̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σημείο ανάφλεξη̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Ταχύτητα εξάτμιση̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Aναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Ταχύτητα καύση̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Κατώτερο όριο έκρηξη̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Ανώτερο όριο έκρηξη̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Πίεση ατμών

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σχετική πυκνότη̋ ατμών

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Σχετική πυκνότητα

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Υδατοδιαλυτότητα

: διαλυτό
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Ημερομηνία Αναθεώρηση̋
14.04.2016

Διαλυτότητα σε άλλου̋ διαλύτε̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Συντελεστή̋ κατανομή̋: nοκτανόλη/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

Ημερομηνία εκτύπωση̋
14.04.2016

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

: Σταθερό υπό τι̋ προδιαγραφόμενε̋ υποδείξει̋ αποθήκευση̋., Δεν
συμβαίνει διάσπαση εάν χρησιμοποιηθεί όπω̋ προορίζεται.

10.4 Συνθήκε̋ προ̋ αποφυγήν
Συνθήκε̋ προ̋ αποφυγήν

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

10.5 Μη συμβατά υλικά
Υλικά προ̋ αποφυγή

: Εύφλεκτα υλικά

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεση̋
Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεση̋
Άλλε̋ πληροφορίε̋

: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπαση̋.
: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπαση̋.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικέ̋ πληροφορίε̋
11.1 Πληροφορίε̋ για τι̋ τοξικολογικέ̋ επιπτώσει̋
Προϊόν
Διάβρωση και ερεθισμό̋ του
δέρματο̋

: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματο̋ σε ευαίσθητα άτομα.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμό̋ των
ματιών

: Μπορεί να προκαλέσει μόνιμε̋ βλάβε̋ των ματιών.
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Ημερομηνία Αναθεώρηση̋
14.04.2016

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση
ή ευαισθητοποίηση του
δέρματο̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Περαιτέρω πληροφορίε̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Συστατικά:
ανθρακικό νάτριο
497-19-8:
Οξεία τοξικότητα από του
στόματο̋

Ημερομηνία εκτύπωση̋
14.04.2016

: LD50 Αρουραίο̋: 2.800 mg/kg
LD50 δια Στόματο̋ Αρουραίο̋: 4.090 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά τη̋
εισπνοή̋

: LC50 Αρουραίο̋: 2,3 mg/l
Χρόνο̋ έκθεση̋: 2 h
Μέθοδο̋: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμή̋ 403
LC50 Ποντίκι: 1,2 mg/l
Χρόνο̋ έκθεση̋: 2 h

Οξεία τοξικότητα διά του
δέρματο̋
Sodium carbonate peroxide
15630-89-4:
Οξεία τοξικότητα από του
στόματο̋
Οξεία τοξικότητα διά του
δέρματο̋

: LD50 Δέρματο̋ Κουνέλι: > 2.000 mg/kg

: LD50 δια Στόματο̋ Αρουραίο̋: 1.034 mg/kg
: LD50 Δέρματο̋ Κουνέλι: > 2.000 mg/kg
Μέθοδο̋: βλέπε ελεύθερο κείμενο

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικέ̋ πληροφορίε̋
12.1 Τοξικότητα
Συστατικά:
ανθρακικό νάτριο
497-19-8:
Τοξικότητα στα ψάρια

: LC50 (Lepomis macrochirus (Πέρκα (ψάρι))): 300 mg/l
Χρόνο̋ έκθεση̋: 96 h

Τοξικότητα στι̋ δάφνιε̋ και άλλα
υδρόβια μαλάκια

: EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλο̋ ο μέγα̋)): 200 - 227 mg/l
Χρόνο̋ έκθεση̋: 48 h
EC50 (Daphnia (Δάφνια - Ψύλλο̋ του νερού)): 264 mg/l
Χρόνο̋ έκθεση̋: 48 h

Sodium carbonate peroxide
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15630-89-4:
Τοξικότητα στα ψάρια

: LC50 (Pimephales promelas (Χοντροκέφαλο̋ κυπρίνο̋)): 70,7 mg/l
Χρόνο̋ έκθεση̋: 96 h
NOEC (Pimephales promelas (Χοντροκέφαλο̋ κυπρίνο̋)): 7,4 mg/l
Χρόνο̋ έκθεση̋: 96 h

Τοξικότητα στι̋ δάφνιε̋ και άλλα
υδρόβια μαλάκια

: EC50 (Daphnia pulex (Νερόψυλλο̋)): 4,9 mg/l
Χρόνο̋ έκθεση̋: 48 h

Τοξικότητα στι̋ δάφνιε̋ και άλλα
υδρόβια μαλάκια (Χρόνια
τοξικότητα)

: NOEC: 2 mg/l
Είδο̋: Daphnia pulex (Νερόψυλλο̋)

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.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευση̋
Δεν υπάρχουν στοιχεία
12.4 Κινητικότητα στο έδαφο̋
Δεν υπάρχουν στοιχεία
12.5 Αποτελέσματα τη̋ αξιολόγηση̋ ΑΒΤ και αΑαΒ
Προϊόν:
Αξιολόγηση

: Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε
ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρω̋ ανθεκτικά και
άκρω̋ βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή
υψηλότερα..

12.6 Άλλε̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋
Προϊόν:
Άλλε̋ οικολογικέ̋ υποδείξει̋

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
13.1 Μέθοδοι διαχείριση̋ αποβλήτων
Προϊόν

: Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομου̋.
Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό ή το
υλικό συσκευασία̋.
Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα παραδίδονται σε
ανεγνωρισμένη εταιρία επεξεργασία̋ αποβλήτων.

Μη καθαρισμένε̋ συσκευασίε̋
(πακέτα)

: Αδειάστε τα υπολείμματα.
Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν.
Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.
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Μη καίετε τα άδεια δοχεία ή τα επεξεργάζεστε με φλόγα κοπή̋.

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
Δεν ελέγχεται ω̋ επικίνδυνο αγαθό
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
Μη επικίνδυνο υλικό
Δεν ελέγχεται ω̋ επικίνδυνο αγαθό
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 ισχύει για το προϊόν όπω̋ διατίθεται.

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
Ποσότητα 1
Ποσότητα 2
3
Οξειδωτικό
50 t
200 t
ZEU_SEVES3
Mη εφαρμόσιμο
σύμφωνα με το Κανονισμό για

: 15 - <30% Λευκαντικοίπαράγοντε̋ με βάση το οξυγόνο, <5% Μη
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τα Απορρυπαντικά ΕΚ 648/2004
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14.04.2016

ιονικέ̋ επιφανειοδραστικέ̋ ουσίε̋, Πολυκαρβοξυλικέ̋ ενώσει̋,
Ένζυμα

15.2 Αξιολόγηση χημική̋ ασφάλεια̋

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλε̋ πληροφορίε̋
Πλήρε̋ κείμενο των Φράσεων Η
H272
H302
H315
H318
H319

Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά; οξειδωτικό.
Επιβλαβέ̋ σε περίπτωση κατάποση̋.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματο̋.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

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
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.

500000003571

11 / 11

