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 Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας  
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/EK, 

 CLP 1272/2008/EK και (ΕΕ) 2015/830  
 

 
 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ 

επιχείρησης 
 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προιόντος 

Εμπορική ονομασία:  Pappy wc block 40γρ πεύκο 
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις 

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες. 
Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος: Καθαριστικό και αρωματικό WC 

block στερεό.   
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26 

Τ.Κ. 151 25 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ +302106173000,   FAX.+302106173007 

E mail: info@sarantis.gr  

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Τηλ. Κέντρου 

Δηλητηριάσεων:  2107793777 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 

2.1  Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος  
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)  No 1272/2008 

 

    
 
GHS05    

 

Skin Irritation 2;          H315:  Προξενεί ερεθισμό του δέρματος 
Eye damage 1;             H318:   Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

Skin Sensitization. 1;   H317:  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
                                                  δερματική  αντίδραση. 

Aquatic Chronic 3;        H412:  Επιβλαβές για τους υδρόβιους  
                                               οργανισμούς  με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
 

Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: 

mailto:info@sarantis.gr
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Το προιόν υπόκειται σε υποχρέωση ταξινόμησης σύμφωνα με τη συμβατική 

μέθοδο ταξινόμησης των παρασκευασμάτων της ΕΕ όπως αυτή ισχύει στην 
τελική της έκδοση. 

Σύστημα ταξινόμησης: 

Η ταξινόμηση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και το ευρετήριο του 
Ευρωπαικού Οργανισμού Χημικών Προιόντων, αλλά έχει βασισθεί πλέον σε 

επιστημονική βιβλιογραφία και σε στοιχεία εταιρειών. 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

 
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο 1272/2008  

Το προιόν επισημαίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP 
 

Εικονόγραμμα κινδύνου 
 

 
 

GHS05 

 
Προειδοποιητική λέξη:  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες: 

 
Προιόν αντίδρασης βενζολοσουλφονικού οξέος, 4-C10-13-δευτ-αλκυλ 

παραγώγων και βενζολοσουλφονικού οξέος, 4-μεθυλο-και υδροξειδίου του 
νατρίου, ‘Αλατα νατρίου C12-14 αλκυλομονοεστέρων του θειικού οξέος, Αμίδια 

ελαίου καρύδας με μονοαιθανολαμίνη, ( R )- p-μενθα-1,8-διένιο.  

 

Δηλώσεις κινδύνου 
H315   Προξενεί ερεθισμό του δέρματος 

H318   Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
Η317   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

Η412   Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς  με μακροχρόνιες  
           επιπτώσεις.  

Δηλώσεις προφυλάξεων 

P101   Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του  
          προιόντος  ή την ετικέτα. 

P102   Μακριά από παιδιά. 
P103   Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση 

P264   Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό 
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,  
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           αφαιρέστε τους, εφόσον  είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  

P310  Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ  ή ένα γιατρό 
P302+P352   ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:  Πλύνετε με άφθονο  

          νερό και σαπούνι. 

P501   Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους  
          τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς  κανονισμούς. 

 
Περιέχει: Ευκαλυπτόλη, Τερπινολένιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 
 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι  
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο. 
αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο. 

 
ΤΜΗΜΑ 3:  Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

 
3.2 Χημικός χαρακτηρισμός:  Μίγματα 

Περιγραφή: Μίγμα των ουσιών οι οποίες φαίνονται παρακάτω. 

Επικίνδυνα συστατικά: 
 

 

CAS:………………/ 

EC: 932-051-8 

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 

4-C10-13-sec-alkyl derivs, and 
Benzenesulfonic acid, 4-methyl-and sodium 

hydroxide 
Skin Irritation 2; H315 

Eye Damage 1; H318 

>30.0% 

CAS:……………./ 
EC 287-809-4 

Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, 
sodium salts 

Acute Tox. Oral cat 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 

Eye Damage 1; H318 
Aquatic Tox. Chronic cat 3; H412 

2.5-10% 

CAS:68140-00-1 Coconut Monoethanolamide  

Skin Irrit. 2; H315 
Eye damage 1; H318 

1-5% 

 
Πρόσθετες πληροφορίες:  Περιέχει άρωμα  (Limonene). 

 
ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

 

Γενικές οδηγίες: 
Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον φρέσκο αέρα. 

Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
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Μετά από εισπνοή:  

Φροντίστε για καθαρό αέρα στο χώρο εργασίας και για σιγουριά καλέστε ένα 
γιατρό. 

Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή 

πλάγια θέση. 
Μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και 

σαπούνι. 
Πλύνετε καλά το μολυσμένο ρουχισμό. 

Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού συμβουλευθείτε γιατρό. 
Μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο 

νερό για αρκετή ώρα με ανοιχτά τα βλέφαρα. 
Προστατέψτε το ατραυμάτιστο μάτι. 

Αφαιρέστε αμέσως τους φακούς επαφής. 
Συμβουλευθείτε αμέσως το γιατρό. 

Μετά από κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. 
Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό ή γάλα. 

Συμβουλευθείτε αμέσως το γιατρό σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας 
και σε περίπτωση ενοχλήσεων. 

 

ΤΜΗΜΑ 5:  Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: 

Χρησιμοποιείστε μεθόδους πυρόσβεσης κατάλληλες για τη γύρω περιοχή, όπως 
αφρός , πυροσβεστική σκόνη και  CO2.  

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα. 
Δεν διατίθενται σχετικές πληροφορίες. 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:  

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και απολύτως προστατευτική ενδυμασία σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 

Περαιτέρω δηλώσεις: 
Τα υπολείμματα πυρκαγιάς και τα μολυσμένα νερά από την πυρόσβεση πρέπει 

να εναποτεθούν σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. 

 
ΤΜΗΜΑ 6:  Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και 

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα 

πρόσωπα. 
Φροντίστε για επαρκή αερισμό. 

 
Το προιόν σε επαφή με νερό σχηματίζει ολισθηρά στρώματα. 

Πληροφορίες για τα μέτρα προστασίας , βλέπε τα σημεία 7& 8. 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 
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Σε μεγάλες ποσότητες μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και στα υπόγεια νερά, 

μην αναμιγνύετε με άλλα απόβλητα και τοποθετείστε σε κατάλληλους περιέκτες 
για τη διάθεση/απόρριψη του προιόντος σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς 

Κανονισμούς. 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:  Συλλέγεται με 
μηχανικά  μέσα. Ειδοποιείστε τις αρχές σε περίπτωση ατυχήματος. 

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα: 
Τμήμα 7 για πληροφορίες ασφαλούς χειρισμού. 

Τμήμα 8 για πληροφορίες σε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. 
Τμήμα 13 για την εναπόθεση. 

 
ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. 

Να διατηρείτε το δοχείο καλά κλεισμένο. 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 

Εφαρμόστε καλές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας κατά το χειρισμό στον 
επαγγελματικό χώρο. 

Οδηγίες προστασίας από πυρκαγιά και έκρηξη: 

Να προβλέψετε για πυροσβεστήρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένου τυχόν 

ασυμβίβαστων 
Αποθήκευση: 

Απαιτήσεις για τους χώρους αποθήκευσης και τους περιέκτες: 
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος. 

Min Storage : 5 Celsius 
Max storage: 30 Celsius 

Χρειάζεται αερισμός του χώρου. Να προβλέψετε για άμεση πρόσβαση σε παροχή 
νερού και πλυντρίδα ματιών. 

Πληροφορίες για την αποθήκευση σε κοινό χώρο: 
Να μην έρχεται σε επαφή με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά προιόντα. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: 
Να προστατεύεται από ψύξη. 

Να το προφυλάσσετε από ακαθαρσίες. 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις   Δεν διατίθενται άλλες σχετικές 
πληροφορίες. 

 
ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία 

 
Συμπληρωματικές πληροφορίες για τη σχεδίαση των τεχνικών 

εγκαταστάσεων:  
Καμία άλλη σύσταση, βλέπε σημείο 7. 

 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Συστατικά στοιχεία με οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση 
στους χώρους εργασίας: 
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Το προιόν δεν περιέχει σημαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία 

και που τα όρια αυτών θα έπρεπε να ελέγχονται. 
Συμπληρωματικές πληροφορίες: Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες 

κατάλογοι του Ευρωπαικού Οργανισμού Χημικών Προιόντων. 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης:  
Μέσα ατομικής προστασίας: 

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής: 
Όταν τελειώνετε με την εργασία να κάνετε ντουζ ή μπάνιο. 

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και μετά το τέλος της εργασίας. 

Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.  
Προστασία αναπνευστικού συστήματος:   

Σε συνθήκες ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή. 
Προστασία για τα χέρια: 

Προστατευτικά γάντια. 
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι μη διαπερατό και ανθεκτικό έναντι του 

προιόντος/του υλικού/του παρασκευάσματος. Λόγω μη πραγματοποίησης 
δοκιμών , δε μπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών. 

Υλικό γαντιών 

Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και 
τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία  διαφέρουν ανάλογα με τον 

κατασκευαστή. 
Χρόνος διείσδυσης μέσα από το υλικό των γαντιών. 

Οι διαπιστωμένοι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 374 Μέρος 
ΙΙΙ δεν εφαρμόζονται υπό πραγματικές συνθήκες. Επομένως προτείνεται ένας 

μέγιστος χρόνος χρήσης που ανέρχεται στο 50% του χρόνου διέλευσης. 
Προστασία για τα μάτια:  

Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά. 
Προστασία για το σώμα:  

Χρησιμοποιείστε προστατευτικά ενδύματα. 
 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 
Όψη: 

Μορφή:                                       Στερεό 
Χρώμα:                                        Πράσινο , σύμφωνα με πρότυπο 

Οσμή:                                          χαρακτηριστική, τύπου πεύκου 
Όριο οσμής:                                        Μη καθορισμένο. 

pH-value, (1% διαλ, 20°C):                9,0 +/- 1.0 
Μεταβολή της φυσικής κατάστασης 

 
Σημείο τήξης / Όριο ρευστοποίησης: Δεν είναι προσδιορισμένο 

Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως (°C):      Δεν είναι προσδιορισμένο 
Σημείο ανάφλεξης, c.c. (°):               Δεν είναι προσδιορισμένο 

Αναφλέγεται(στερεό, σε αέρια μορφή):Μη εφαρμόσιμο                          
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Θερμοκρασία αυταναφλέξεως:                   

Θερμοκρασία αποσυνθέσεως:           Μη καθορισμένο 
Κίνδυνος αυταναφλέξεως:                Το προιόν δεν αυτoαναφλέγεται 

Κίνδυνος έκρηξης:                            Δεν υφίσταται κίνδυνος έκρηξης 

Όρια κινδύνου εκρήξεως:                
Κατώτερα:                                          Μη καθορισμένο 

Ανώτερα:                                           Μη καθορισμένο 
Πίεση ατμού σε  20°C:                      Μη διαθέσιμο 

Πυκνότητα σε 20°C(g/ml):              ~1,5γρ/cm3 
Σχετική πυκνότητα:                          Μη καθορισμένο 

Πυκνότητα ατμών:                            Μη καθορισμένο 
Ταχύτητα ατμοποίησης:                    Μη καθορισμένο 

Διαλυτότητα σε /Αναμείξιμο με νερό:  Διαλυτό (αργή διάλυση) 
Συντελεστής (n-octanol/Η2Ο):         Μη καθορισμένο 

Ιξώδες (20°C):                          
Δυναμικό σε 20°C:                         Στερεό  

Κινηματικό:                                     Μη καθορισμένο 
Διαλύτες (%):                                Δεν είναι προσδιορισμένο. 

9.2  Άλλες πληροφορίες:                Δεν διατίθενται άλλες σχετικές  

                                                       πληροφορίες. 
 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 
 

10.1 Δραστικότητα 
10.2 Χημική σταθερότητα 

Θερμική αποσύνθεση/συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: 
Ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση. 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν:  
Ψύξη 

Δυνατή θέρμανση 
10.5 Μη συμβατά υλικά:   

Άλλες απορρυπαντικές, σαπωνούχες ή απολυμαντικές ουσίες. 

10.6 Επικίνδυνα προιόντα αποσύνθεσης:  
Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προιόντα αποσύνθεσης. 

 
ΤΜΗΜΑ 11:  Τοξικολογικές πληροφορίες 

 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα: 
 

Αρχικός ερεθισμός: 
Στο δέρμα: Ερεθίζει το δέρμα και τις βλεννώδεις μεμβράνες 

Στα μάτια:  Έντονος ερεθισμός και σοβαρός κίνδυνος βλάβης για τα μάτια.. 
Ευαισθητοποίηση:  

Σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση. 
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Τοξικοκινητική, μεταβολισμός και κατανομή:  

Δεν ταξινομείται. 
Επιπτώσεις ΚΜΤ(καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση, και τοξικότητα για 

την αναπαραγωγή)  

Δεν προκαλεί καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την 
αναπαραγωγή. 

 
ΤΜΗΜΑ 12:  Οικολογικές πληροφορίες 

 
12.1 Τοξικότητα 

Υδάτινη τοξικότητα: Δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση. 

Τα τασιενεργά που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω προιόν συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια  βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 

648/2004. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές 

κατόπιν αιτήματος του παρασκευαστή του. 
Βιοδιασπασιμότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας Reaction product….. (EC 

number 932-051-8). 

Readily biodegradable; >70%; 28d; aerobic; OECD Test Guideline 301A (new 
version) 

Readily biodegradable; >60%; 28d; aerobic; OECD 301B. the data are derived 
from the evaluations or test results achieved with similar products (conclusion 

by analogy). 
Βιοδιασπασιμότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας :  Sulfuric acid…… (EC 

number 287-809-4 ) >60% ; readily; 28d; OECD 301B Ready  
Biodegradability-CO2 Evolution test 

Βιοδιασπασιμότητα της επιφανειοδραστικής ουσίας :  Cocamide MEA (CAS 
number 68140-00-1); 88 (OECD 301B). 

12.3  Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Δεν υπάρχουν ενδείξεις 
βιοσυσσώρευσης.  

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος:  Δεν υπάρχουν πληροφορίες 
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  

ΑBT:  Μη εφαρμόσιμο 

αΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές 

πληροφορίες. 
 

ΤΜΗΜΑ 13:  Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 
 

 
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Σύσταση: Μικρότερες ποσότητες μπορεί να διατεθούν όπως τα οικιακά 
απόβλητα. Για μεγαλύτερες ποσότητες η διάθεση πρέπει να είναι σύμφωνη με 

την Εθνική Νομοθεσία.   
Ακάθαρτες συσκευασίες: 

Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της ΕΚ.  
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Το περίβλημα μπορεί όταν καθαριστεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί 

το υλικό του. 
Συνιστάται ως μέσον καθαρισμού: 

Δεν απαιτείται. 

Νερό, ενδεχομένως προσθέτετε μέσο καθαρισμού. 
 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 
 

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για μεταφορά. 
14.1 Αριθμός UN 

ADR, AND, IMDG, IATA                           Εκπίπτει 
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ  

ADR, AND, IMDG, IATA                           Εκπίπτει 
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά  

ADR, AND, IMDG, IATA                             
Τάξη                                                        Εκπίπτει 

14.4 Ομάδα συσκευασίας 
ADR,  IMDG, IATA                                    Εκπίπτει 

14.5 Κίνδυνοι για το περιβάλλον:            Μη εφαρμόσιμο 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη: Μη εφαρμόσιμο 
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το   

Παράρτημα  II της σύμβασης  
MARPOL 73/78  και του κώδικα ΙΒC :      Μη εφαρμόσιμο 

 
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 
Κανονισμός REACH 1907/2006/EK 

Κανονισμός 453/2010/ΕΚ 
Κανονισμός CLP  (1272/2008/EC) 

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: 
Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε. 

 

ΤΜΗΜΑ 16:  Άλλες πληροφορίες 
 

Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, 
δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προιόντων και δεν αιτιολογούν 

νομικές συνέπειες. 
 

Σχετικές σειρές 
 

H301  Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης 
H302  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

H311  Τοξικό σε επαφή με το δέρμα 
H314  Προξενεί σοβαρά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες 

H315  Προξενεί ερεθισμό του δέρματος 
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H317  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση 

H318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
H319  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

H331  Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής 

H400  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

          επιπτώσεις 
H411  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

H412  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
H413  Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους  

          οργανισμούς. 
 

Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εκδόθηκε από: 
 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26 

Τ.Κ. 151 25 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ +302106173000,   FAX.+302106173007 

E mail: info@sarantis.gr 
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