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1. Στοιχεία Ουσίας/Παρασκευάσµατος και Εταιρείας / Επιχείρησης

Ταυτοποίηση Στοιχείων της ουσίας ή του παρασκευάσµατος
Απορρυπαντικό σε σκόνη
Χρήση της ουσίας / του παρασκευάσµατος
Απορρυπαντικό σε σκόνη, για πλύσ
πλύσιµο ρούχων στο χέρι
Στοιχεία της Εταιρείας /Επιχείρησης
Όνοµα Εταιρείας :
∆ιεύθυνση :
Χώρα :
Τηλέφωνο :
e-mail :
Γραφείο Πληροφοριών :

METRO Α.Ε.Β. Ε.
ΣΩΡΟΥ 1
ΕΛΛΑ∆Α
2102893500
t.sideri@metro.com.gr
2102893500

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης :

2102893500

2. Προσδιορισµός Επικινδυνότητας
Ταξινόµηση
Σύµβολα Κινδύνου : Xi, Ερεθιστικό

R-Φράσεις :
R37: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα
R38: Ερεθίζει το δέρµα
R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών
Επεξήγηση ειδικών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το Περιβάλλον
S2: Μακριά από παιδιά
S22: Μην αναπνέετε την σκόνη
S24/25: Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια
S26:
26: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε
ιατρική συµβουλή
S28: Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό
S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας
µατιών/ προσώπου
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δε
δείξτε αυτό το δοχείο ή
την ετικέτα

3. Σύνθεση/ Πληροφορίες για τα συστατικά
Χηµικός Χαρακτηρισµός ( παρασκεύασµα )
Επικίνδυνα συστατικά

EC-No.

CAS-No.
25155-30-0
*

Χηµική ονοµασία
Linear Alkyl
Alkyl-Benzene Sulfonic Acid sodium salt

1344-09-8

Sodium Silicate

497-19-8

Sodium Carbonate

Ποσότητα Ταξινόµηση
15-30% Xi; R22, R37/38, R41
5-15% Xi; R37/38, R41
15-30% Xi; R36

Πλήρες κείµενο των R-φράσεων
φράσεων βρίσκεται στο τµήµα 1
16

4. Μέτρα Πρώτων Βοηθειών
Γενικές Πληροφορίες : Αφαιρέστε αµέσως όλα τα επιµολυνθέντα ρού
ρούχα
Έπειτα από εισπνοή : ∆εν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες µετά από κανονική χρήση
Έπειτα από επαφή µε το δέρµα :
Μετά από επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε : Νερό. Συµβουλευθείτε ένα γιατρό εάν τυχόν προβλήµατα επιµένουν
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Έπειτα από επαφή µε τα µάτια
Έπειτα από επαφή µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό για τουλάχιστο 5 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα
ανοικτά. Στην συνέχεια συµβουλευθείτε ένα οφθαλµίατρο.
Κατόπιν κατάποσης
Ξεπλύνετε αµέσως την στοµατική κοιλότητα και πιείτε µεγάλες ποσότητες νερού. Μην προκαλέσετε εµετό. Λάβετε άµεσα ιατρική φροντίδα.

5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα
Σε περίπτωση φωτιάς κατάλληλη πυρόσβεση σηµαίνει: ∆ιοξείδιο του Άνθρακα, Νερό.
Πυροσβεστικά µέσα που δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για λόγους ασφάλειας
Ουδέν
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι έκθεσης που προκαλούνται από το ίδιο το παρασκεύασµα ή την ουσία, προϊόντων καύσης και αερίων
που δηµιουργούνται
Ουδείς
Ιδιαίτερος εξοπλισµός προστασίας πυροσβεστών
Ουδείς

6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
Προσωπικές Προφυλάξεις
Φορέστε προστατευτικό εξοπλισµό και κρατείστε µακριά µη προστατευµένα πρόσωπα. Αποφύγετε την επαφή µε το
δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα. Μην εισπνέετε την σκόνη.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Να µην απορρίπτεται σε αποχετεύσεις ή το υδρόβιο περιβάλλον.

Μέθοδοι καθαρισµού / αποµάκρυνσης
Συλλέξτε µηχανικά. Μην εισπνέετε την σκόνη. Συνιστάται η χρήση αντιαφριστικού, σε περίπτωση έκπλυσης µε νερό.

7. Χειρισµός και Αποθήκευση
Χειρισµός
Συµβουλές ασφαλούς χειρισµού
Αποφύγετε τον σχηµατισµό σκόνης. Πλύνετε τα χέρια µετά την εργασία µε το υλικό κατά την διάρκεια διαλειµµάτων ,
γευµάτων, αλλαγών βάρδιας κ.λπ. Κρατείστε το µακριά από φαγητό, ποτά και υλικά / εξοπλισµό τροφίµων για ζώα.

Συµβουλές προστασίας πυρκαγιάς και έκρηξης
Το προϊόν δεν είναι αναφλέξιµο.

Αποθήκευση
Απαιτήσεις αποθηκευτικών χώρων και δοχείων
Συνιστώνται δροσερές και ξηρές συνθήκες αποθήκευσης.
Κρατείστε το προϊόν µακριά από πηγές υψηλής θερµοκρασίας.

Συµβουλές συµβατότητας αποθήκευσης
Κρατείστε το προϊόν µακριά από εύφλεκτα υλικά.

8. Έλεγχος της Έκθεσης στο προϊόν / Ατοµική προστασία
Όρια Τιµών Έκθεσης
Έλεγχοι έκθεσης
Μέτρα προστασίας και υγιεινής
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ή φτερνίζεστε κατά την χρήση. Πλύνετε τα χέρια µετά το τέλος της εργασίας µε το προϊόν κατά
την διάρκεια διαλειµµάτων, γευµάτων, αλλαγών βάρδιας, κ.λπ. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα.
Αποφύγετε τον σχηµατισµό σκόνης.
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Προστασία του αναπνευστικού
Αποφύγετε την εισπνοή της σκόνης. Χρησιµοποιείστε συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου

Προστασία χεριών
Για συνεχή και παρατεταµένη χρονικά χρήση, φορέστε δοκιµασµένα προστατευτικά γάντια : Κατάλληλα υλικά: PVC
(Polyvinyl chloride), PE (πολυαιθυλένιο). Γερµανικά Βιοµηχανικά Πρότυπα / EN standards: EN 374

Προστασία των µατιών
Φοράτε ερµητικά κλεισµένα γυαλιά ασφαλείας

Προστασία του δέρµατος
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία

9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Φυσική κατάσταση:
Σκόνη, κοκκώδης.
Χρώµα :
Λευκή.
Οσµή :
Ευχάριστη, αρωµατική, χαρακτηριστική του προϊόντος.
Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το
περιβάλλον
Test method
pH (1% υδ. διάλυµα, 20 °C) :
Μεταβολές φυσικής κατάστασης
Ολική Υγρασία :
Density (at 20 °C) :

10,4 ± 0,5
4% ± 1
0,45 ± 0,03 g/cm³

10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
Συνθήκες προς αποφυγή:
υγρασία,
θερµότητα

Υλικά προς αποφυγή:
∆ιαλύµατα χλωρίου, Οξειδωτικά.

Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης
∆εν αναµένονται

11. Τοξικολογικές πληροφορίες
Οξεία τοξικότητα
Κανένα από τα συστατικά δεν είναι τοξικό.
Εκδηλώσεις διαβρωτικότητας και ερεθισµού
Οφθαλµικός ερεθισµός: Ερεθιστικό. Προκαλεί σοβαρές οφθαλµικές βλάβες.
∆ερµατολογικός ερεθισµός: Μετά από επαφή µε το δέρµα, είναι πιθανόν να συµβεί.
Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης
∆εν έχουν αναφερθεί.

12. Οικολογικές πληροφορίες
Οικοτοξικότητα
∆εν είναι διαθέσιµα επαρκή περιβαλλοντικά δεδοµένα
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
Στη βάση υπαρχόντων δεδοµένων σχετιζόµενων µε την ικανότητα αποµάκρυνσης και βιοσυσσώρευσης,
µονιµότερη βλάβη στο περιβάλλον, δεν είναι πιθανή.
Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Άλλες πληροφορίες : -
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13. Στοιχεία σχετικά µε την διάθεση
Συµβουλές σχετικά µε την διάθεση
Η κατανοµή των κωδικών / περιγραφών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα προς το EAKV,
εξειδικευµένα για το είδος της βιοµηχανίας και της διεργασίας.
Επιµολυνθέντα υλικά συσκευασίας
Οι εντελώς κενοί περιέκτες µπορούν να ανακυκλωθούν.

14. Πληροφορίες σχετικά µε την µεταφορά
Χερσαία Μεταφορά (από ξηράς) (ADR/RID)/ Βλέπε και Θαλάσσια / Εναέρια :
∆εν είναι επικίνδυνο υλικό σύµφωνα µε τους κανονισµούς µεταφοράς

15. Πληροφορίες σχετικά µε τις Κανονιστικές διατάξεις
Επισήµανση Ετικέτας
Σύµβολα κινδύνου:

Xi; Ερεθιστικό

R φράσεις
R37: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα
R38: Ερεθίζει το δέρµα
R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών

S φράσεις
S2: Μακριά από παιδιά
S22: Μην αναπνέετε την σκόνη
S24/25: Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια
S26: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε
ιατρική συµβουλή
S28: Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό
S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας
µατιών/ προσώπου
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή
την ετικέτα

Πληροφορίες εθνικών Κανονιστικών διατάξεων

16. Άλλες πληροφορίες
Πλήρες κείµενο R-φράσεων αναφερόµενων στα τµήµατα 2 και 3
Xi: Ερεθιστικό
R22: Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως
R36: Ερεθίζει τα µάτια
R37/38: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα
R41: Κίνδυνος Σοβαρών Οφθαλµικών Βλαβών

Επιπλέον πληροφορίες
Οι σηµειώσεις σχετικά µε την διαδικασία χρήσης και εφαρµογής βρίσκονται στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων . Οι
πληροφορίες βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο γνώσεών µας δεν συνιστούν οποιαδήποτε διασφάλιση της ποιότητας του
προϊόντος, και εποµένως δεν δικαιολογούν οποιοδήποτε στοιχείο συµβολαίου σχετιζόµενο µε αυτό .

(Τα δεδοµένα για τα επικίνδυνα συστατικά λήφθηκαν αντίστοιχα από την τελευταία έκδοση των ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφαλείας των
Παραγωγών Οίκων.)

