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Έκδοση: 1η/2014 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1 ΠΡΟΪΟΝ:  BEST PRICE  

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 
 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
                                              
ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΑΝΔΡΗ Α.Ε. 
 
Διεύθυνση: Τέρμα οδού Αγ. Ειρήνης, Θέση Φούσα, Κορωπί ΤΚ 19400 
Τηλ.:  210 2533560, 210 2533561, 210 2533562 
Fax:   210 2531576 
E-mail: info@liandrisgroup.gr 
 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 
 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ : Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών  

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

% 
Cas no ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Άλας νατρίου 
αλκυλοβενζοσουλφονικού 
οξέος 

5 - 15 68411-30-3 Xn, R22, R38, R41 

Sodium Laureth Sulfate < 5 68891-38-3 Xi, R38, R41 
Άρωμα <0,5 - Χι, Ν, R38, R43, R51/53 

 
Επισήμανση του περιεχομένου:  

 
 
5-15%  
 

 
Ανιονικά επιφανειοδραστικά 

 
Περιέχει επίσης 
 

 
Άρωμα, limonene, Methylchlorisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, 1,6 Dihydroxy-2,5 Dioxahexane 
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4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Γενικές πληροφορίες:   Σε περίπτωση ενοχλήσεων, καλέστε γιατρό.  
Σε περίπτωση εισπνοής:   Δεν αναφέρεται.  
Σε περίπτωση επαφής με 
το δέρμα:  

 Ξεπλύνετε με νερό. Βγάλτε όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί 
από το προϊόν.  

Σε περίπτωση επαφής με 
τα μάτια:  

 Σοβαρά ερεθιστικό. Μπορεί να βλάψει τους ιστούς των ματιών 
αν δεν ξεπλυθεί αμέσως. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό (για 
10 λεπτά) και ζητείστε ιατρική βοήθεια.  

Σε περίπτωση κατάποσης:  
 
Τηλέφωνο Κέντρου 
Δηλητηριάσεων: 
 

 Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Να μην 
προκληθεί εμετός. 
 
210 7793777 
 
 
  

5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
To προϊόν δεν είναι εύφλεκτο, αλλά σε περίπτωση που το προϊόν βρεθεί σε χώρο πυρκαγιάς όλα τα 
μέσα πυρόσβεσης είναι κατάλληλα. Προστατευτικά μέσα: τα συνήθη 
 
 
 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
Διαρροή / Εκχυση στο έδαφος 
 
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Διακόψτε την παροχή της ουσίας αν αυτό είναι δυνατό, χωρίς 
να προκληθεί κίνδυνος. Ειδοποιήστε τις αρχές αν η ουσία μπεί σε τρεχούμενο νερό ή σε αποχέτευση ή έχει 
μολύνει το έδαφος ή τη βλάστηση. Λάβετε μέτρα για να περιοριστεί στο ελάχιστο η μόλυνση του υπογείου 
νερού. Απομονώστε το χυμένο υγρό με άμμο και χώμα. Συμβουλευθείτε ειδικό για την απαλλαγή απο τα 
κατάλοιπα της ουσίας και συμμορφωθείτε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες. 
 
 
 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
                                                     
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και προστατεύστε την αναπνευστική οδό. 
  
Κατάλληλα υλικά κατά το χειρισμό : Πολυαιθυλένιο, PET, PP 

 
 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική                       
συμβουλή. 
 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
 
Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών – προσώπου. 
 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή και να επιδειχτεί η ετικέτα.  
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9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Εμφάνιση  Υγρό πράσινο διαυγές  
 
Οσμή   Ευχάριστη αρωματική 
 
.pH   6.5 – 7.5 
 
Ειδικό βάρος  1,00 – 1,02 gr/cm3 

 
Σημείο ζέσης  Δεν ισχύει 
 
Σημείο ανάφλεξης  Δεν ισχύει 
 
Οξειδωτικές ιδιότητες Δεν ισχύει 
 
Διαλυτότητα σε νερό Σε όλες τις αναλογίες 
 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Σταθερό προϊόν κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
LD50 oral rat :      δεν υπάρχουν δεδομένα 
LC50 ihl rat:         δεν υπάρχουν δεδομένα 
LDL50 ihl human:  δεν υπάρχουν δεδομένα 
Χρόνια τοξικότητα : δεν αναφέρεται 
Τοξικότητα προς το νερό και άλλα στοιχεία σχετικά με την τοξικότητα : το προϊόν δεν είναι τοξικό 
 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Πληροφορίες βιοδιασπασιμότητας:  
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
βιοδιασπασιμότητας που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά. Τα δεδομένα 
που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών των Κρατών 
Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν αμέσου αιτήματός τους.  
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13. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
 
Απομακρύνετε το υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αραίωση με νερό. Σε περίπτωση 
έκχυσης συνιστάται έκπλυση και αραίωση με άφθονο νερό. Ομοια συνιστάται πλύσιμο με άφθονο νερό για τον 
καθαρισμό των δοχείων οπου πιθανόν περιέχεται. 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 

Δεν υπόκειται σε περιορισμούς μεταφοράς 
Τρόποι συσκευασίας    Δοχεία 
Θερμοκρασία μεταφοράς    20ο C 
Κίνδυνος ηλεκτροστατικής συσσώρευσης  ΟΧΙ 
Πίεση μεταφοράς / αποθήκευσης   Ατμοσφαιρική 
Θερμοκρασία φόρτωσης / εκφόρτωσης  Περιβάλλοντος 
 
 
 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 
Χi ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ  
 
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. 
 
S2   Μακριά από παιδιά. 
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και       
        ζητήστε ιατρική συμβουλή.        
S39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. 
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό  
        το δοχείο ή την ετικέτα. 
 

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Οι πληροφορίες που δίνονται ανωτέρω, σύμφωνα με τη γνώση που μπορούμε να έχουμε, είναι 
αληθείς και ακριβείς. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΑΝΔΡΗ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για τις πληροφορίες και υποδείξεις του παρόντος, ή τα προϊόντα που αυτές αναφέρονται 
καθώς οι συνθήκες χρήσης των προϊόντων είναι πέρα από των έλεγχό της. Αυτό το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσεως αλλά δεν τις αντικαθιστά. 
To παρόν ΔΔΑ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) 
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