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ΣΜΖΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩN ΑΦΑΛΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ 
ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) ππ. αξηζκ. 1907/2006 (REACH), Άξζξν 31, Παξάξηεκα II όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

 
 

  

 Ovoµαζία πξoτόvηoο: 
 

THRACEAN ZEOLITE – ΘΡΑΚΗΚΟ ΕΔΟΛΗΘΟ 

 
 

Υεκηθή νλνκαζία: Φπζηθνί δεόιηζνη 
 

 
Πξόζζεην αλαγλσξηζηηθό  

Υεκηθή νλνκαζία: Εεόιηζνη 
Υεκηθόο ηύπνο: - 
Νν. θαηαιόγνπ - 
Αξ. CAS 1318-02-1 
Κσδ.-ΔK 215-283-8 
Αξ. θαηαρώξηζεο REACH 01-2119429034-49-0030 

 

 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 
Πξνζδηνξηζκέλεο ρξήζεηο: Γεληθέο 

Γελ ζπληζηώληαη ρξήζεηο ζε: 
Καηάπνζε                    

 

 
 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

Δηαηξία Απγή ΔΠΔ 
Γηεύζπλζε Μειέηε Ρνδόπεο, ΣΚ 69131, Διιάδα 
Σειέθσλν  +302531089055 
E-mail  thracean.zeolite@avgiepe.gr 

 

 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο: 
24σξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε έθηαθησλ 
πεξηζηαηηθώλ 

: +302531089055 

 

 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

 
Σν πξντόλ δελ έρεη ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 1272/2008 όπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί 

 
2.2 ηνηρεία Δπηζήκαλζεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ΣΜΖΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 
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ΣΜΖΜΑ 3: ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

ΣΜΖΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 

 
2.3 Άιινη θίλδπλνη ύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκνύ REACH δελ π΄ξόθεηηαηη γηα νπζία PBT, vPvB. 

 

 
 

 

Υεκηθή νλνκαζία: 

Φπζηθνί Εεόιηζνη 

 
 

3.1 Οπζίεο 
Υεκηθή νλνκαζία Φπζηθνί δεόιηζνη 
Νν. θαηαιόγνπ:  

Αξ. CAS: 1318-02-1 
Κσδ.-ΔK: 215-283-8 
Αξ. θαηαρώξηζεο REACH: 01-2119429034-49-0030 

 

Υεκηθή νλνκαζία Πεξηεθηηθόηεη α Αξ. CAS Κσδ.-ΔK Αξ. 
θαηαρώξηζεο 
REACH 

ζπληειεζηέο 
m: 

εκεηώζεηο 

Φπζηθόο δεόιηζνο             100% 1318-02-1 215-283-8 Γελ 
ππάξρνπλ 
δηαζέζηκα 
δεδνκέλα. 

Γελ 
ππάξρνπλ 
δηαζέζηκα 
δεδνκέλα. 

 

* Όιεο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη ζπγθεληξώζεηο επί ηνηο εθαηό θαηά βάξνο, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ην ζπζηαηηθό είλαη αέξην. Οη ζπγθεληξώζεηο αεξίσλ αλαθέξνληαη σο 
ζπγθεληξώζεηο επί ηνηο εθαηό θαη' όγθν.   # Ζ νπζία απηή έρεη όξην(α) έθζεζεο γηα ην ρώξν εξγαζίαο. 
## Απηή ε νπζία αλαθέξεηαη σο SVHC (νπζίεο πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία). 

 
 

 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

 
Δηζπλνή: Καηά ηελ ειεπζέξσζε ζθόλεο πξντόληνο: Δλδερόκελεο ελνριήζεηο: βήραο, 

θηάξληζκα Μεηαθέξεηε ζε θαζαξό αέξα. 

 
Δπαθή κε ην δέξκα: Να πιπζεί κε πνιύ λεξό θαη ζαπνύλη 

 
Δπαθή κε ηα κάηηα: Πηζαλά ελνxιήκαηα πξνεξxόκελα από ηελ επίδξαζε μέλνπ ζώκαηνο. 

Πιύληε κε αλνηxηή ηε βιεθαξηθή ζx ηζκή επηκειώο κε άθζνλν λεξό. ε πεξίπησζε παξαηεηλνκέλσλ ελνxιήζεσλ: 
Δπηζθεθζείηε νθζαικίαηξν. 

 
Kαηάπoζε: Πιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό θαη πίλεηε άθζνλν λεξό. Καηόπηλ ιήςεσο κεγαιπηέξσλ πνζνηήησλ νπζηώλ / ζε πεξίπησζε 

ελνxιεκάησλ πεξίζαιςε 
από έλαλ γηαηξό. 

 
4.2 εκαληηθόηεξα 

ζπκπηώκαηα θαη 
επηδξάζεηο, άκεζεο ή 
κεηαγελέζηεξεο: 

Καλέλα γλσζηό. 

 
4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Κίλδπλνη: Καλέλα γλσζηό. 

 
Θεξαπεία: Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα πξώησλ βνεζεηώλ. 
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ΣΜΖΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 

 

 

 
 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 
Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα: 

Τδξνξηπή, αθξόο, CO2, ζθόλε ζβέζεο Υξεζηκνπνηήζηε κέζα ππξόζβεζεο 
πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ. 

 
Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα: 

Με ρξεζηκνπνηείηε  πιήξε αθηίλα λεξνύ γηα απνθπγή επέθηαζεο ηεο 
θσηηάο. 

 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία 
ή ην κείγκα: 

Καλέλα γλσζηό. 

 
5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Δηδηθέο δηαδηθαζίεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο 
ππξθαγηάο: 

Σν λεξό ππξόζβεζεο δελ επηηξέπεηαη λα δηαθύγεη ζηελ απνρέηεπζε, ππέδαθνο ή ζηα ππόγεηα λεξά. Φξνληίζηε γηα ηελ 
δπλαηόηεηα επαξθνύο ζπγθέληξσζεο λεξνύ ππξόζβεζεο. Σα ππνιείκκαηα ηεο ππξθαγηάο θαη ην κνιπζκέλν λεξό ηεο απόζβεζεο 
πξέπεη λα δηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ησλ ηνπηθώλ αξρώλ. 

 
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο 
εμνπιηζκόο γηα 
ππξνζβέζηεο: 

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

 

 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, 
πξνζηαηεπηηθόο 
εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο 
έθηαθηεο αλάγθεο: 

Υξεζηκνπνηείηε αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 

6.1.1 Γηα πξνζσπηθό κε 
έθηαθηεο αλάγθεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

6.1.2 Γηα άηνκα πνπ 
πξνζθέξνπλ πξώηεο 
βνήζεηεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
6.2 Πεξηβαιινληηθέο 

πξνθπιάμεηο: 
Μελ αθήλεηε λα θαηαιήμεη ζε απόβιεηα xώκα πδαηα ππόγεηα ύδαηα 
απνρέηεπζε. 

 
6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα 

πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 
Απνξξνθήζηε ην κεραληθά θαη ζπιιέμηε ην ζε θαηάιιειν πεξηέθηε πξνο 
δηάζεζε. Απνθεύγεηε ηε δεκηνπξγία ζθόλεο. 

 
6.4 Παξαπνκπή ζε άιια 

ηκήκαηα: 
oνξάηε ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό, δεο παξάγξαθν 8. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε, δεο θεθάιαην 13. 

ΣΜΖΜΑ 7: Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε: 

 
7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή 

ρεηξηζκό: 
Σα θαηά ηνλ ρεηξηζκό ρεκηθώλ νπζηώλ ζπληζηώκελα κέηξα πξνζηαζίαο 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' όςε. ε πεξηπηώζεηο επαθήο κε ην δέξκα/κάηηα πξέπεη λα xξεζηκνπνηείηαη ε αλαθεξόκελε 
πξνζηαζία xεξηώλ/καηηώλ/ ζώκαηνο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξηαθώλ ηηκώλ ζxεηηθά κε ηνλ 
xώξν εξγαζίαο θαη/ή ζε πεξίπησνε ειεπζέξσζεο κεγαιπηέξσλ πνζνηήησλ (δηαξξνέο,xύζηκν ζθόλε) πξέπεη λα xξεζηκνπνηείηαη ε 
αλαθεξόκελε 
πξνζηαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Δλδεxνκέλσο Απνξξόθεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

ΣΜΖΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
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ΣΜΖΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 

ΣΜΖΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

 
7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή 

θύιαμε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ηπρόλ αζπκβίβαζησλ: 

Γηαηεξείηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό ρώξν. Λάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεσλ. 

 
 

 
7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή 

ρξήζεηο: 
Υξήζεηο, βιέπε Σκήκα 1. Γελ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο 

 

 

 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 
Όξηα επαγγεικαηηθήο έθζεζεο 

Υεκηθή νλνκαζία ηύπνο Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο Πεγή 

 

Βηνινγηθέο Oξηαθέο Σηκέο 

Γελ ζεκεηώζεθαλ όξηα βηνινγηθήο έθζεζεο γηα ην(α) ζπζηαηηθό(ά). 

 
 

 Έιεγρνη έθζεζεο 
Καηάιιεινη Μεραληθνί 
Έιεγρνη: 

Φξνληίζηε γηα θαηάιιειε απνξξόθεζε/απαγσγό ζην ρώξν εξγαζίαο ή ζηηο 
κεραλέο εξγαζίαο. ε δεδνκέλε πεξίπησζε απνξξόθεζε αληηθεηκέλνπ. δεο επίζεο θεθάιαην 7. 

 

Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, όπσο αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 

 
Πξνζηαζία ησλ καηηώλ/ηνπ 
πξνζώπνπ: 

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κε παξάπιεπξε πξνζηαζία ε πεξίπησζε 
δεκηνπξγίαο ζθόλεο: γηαιηά 

 
Πξνζηαζία ησλ Υεξηώλ: Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα από ηα αθόινπζα πιηθά: ηζόxα, ειαζηηθό, δέξκα. 

Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Σα ζηνηρεία γηα πάρνο πιηθνύ θαη ρξόλνπ 
ξήγκαηνο δελ εθαξκόδνληαη ζε κε αξαησκέλα ζηεξεά πιηθά / ζθόλεο. 

 
Μέζα πξνζηαζία ηνπ 
δέξκαηνο θαη ηνπ 
ζώκαηνο: 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο ζθόλε: πξνζηαηεπηηθό θνζηνύκη κηαο 
xξήζεο 

 
Μέζα πξνζηαζίαο ησλ 
αλαπλεπζηηθώλ νδώλ: 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο. ε πεξίπησζε 
εκθάληζεο ζθόλε: Μάζθα ζθόλεο κε θίιηξν ζσκαηηδίσλ P2 

 
Μέηξα πγηεηλήο: 'Oηαλ ην xξεζηκνπνηείηε κε ηξώηε, κελ πίλεηε, κε θαπλίδεηε. Πξηλ ηα 

δηαιείκκαηα θαη ην ζρόιαζκα λα πιέλνληαη ρέξηα θαη πξόζσπν. Γηα ηελ θαιιίηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο: ρξεζηκνπνηείηε 
ζαπνύλη κε πνιιά ιηπαξά θαη δεξκαηηθή αινηθή. Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

 
Πεξηβαιινληηθνί έιεγρνη: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο  
 

Μνξθή: ζηεξεόο 

Μνξθή: ζθόλε 
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Υξώκα: Λεπθό, αλνηρηό πξάζηλν 

Οζκή: άνζκν 

Όξην νζκήο: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

εκείν ηήμεο: Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. 

εκείν βξαζκνύ: Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. 

Δπθιεθηόηεηα: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Άλσ/Κάησ όξην επθιεθηόηεηαο ή όξηα εθξεθηηθόηεηαο 
 

Όξην εθξεθηηθόηεηαο - 
αλώηεξν (%): 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Όξην εθξεθηηθόηεηαο - 
θαηώηεξν (%): 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

εκείν αλάθιεμεο: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Θεξκνθξαζία 
απηναλάθιεμεο: 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Θεξκνθξαζία δηάζπαζεο: > 1.200 °C 

pH: Καηά πξνζέγγηζε 11,5 (DIN / ISO 787 / 9) (50 γξ/ιίη, 20 °C) αηώξεκα 

ημώδεο 
 

Ημώδεο, δπλακηθό: δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηεξεόο 

Ημώδεο, θηλεκαηηθό: δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηεξεόο 

Υξόλνο ξνήο: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

δηαιπηόηεηα (δηαιπηόηεηεο) 
 

Γηαιπηόηεηα ζε λεξό: δηαιύεηαη δύζθνια 

Γηαιπηόηεηα (άιιν): Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

πvηειεζηήο θαηαvoµήο 
(ή-oθηαvόιε/vεξό): 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Πίεζε αηκνύ: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ρεηηθή ππθλόηεηα: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Ππθλόηεηα: Καηά πξνζέγγηζε 2 g/cm3 (20 °C) 

Φαηλόκελε ππθλόηεηα: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Ππθλόηεηα αηκνύ (Αέξαο=1): δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Υαξαθηεξηζηηθά ζσκαηηδίσλ 
 

Μέγεζνο ζσκαηηδίσλ: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Καηαλνκή κεγέζνπο 
ζσκαηηδίσλ: 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Δκβαδόλ εηδηθήο 
επηθάλεηαο: 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Δπηθαλεηαθό 
θνξηίν/ειεθηξνθηλεηηθό 
δπλακηθό: 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Αμηνιόγεζε: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ρήκα: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Κξπζηαιιηθόηεηα: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 Λνηπέο πιεξνθνξίεο 
 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο: Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. 

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο: Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. 

Διάρηζηε ζεξκνθξαζία 
αλάθιεμεο: 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Σαρύηεηα εμάηκηζεο: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 
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ΣΜΖΜΑ 10: ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα 

ΣΜΖΜΑ 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 
Διάρηζηε ελέξγεηα 
αλάθιεμεο: 

Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. 

 

 

10.1 Γξαζηηθόηεηα: Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θαλνληθήο 
ρξήζεσο. 

 
10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: ηαζεξό ππό ηηο πξνδηαγξαθόκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο. 

 
10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ 

αληηδξάζεσλ: 
Με θαηάιιειν ρεηξηζκό θαη απνζήθεπζε δελ είλαη γλσζηέο επηθίλδπλεο 
αληηδξάζεηο. 

 
10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: Καλέλα γλσζηό. 

 
10.5 Με ζπκβαηά πιηθά: Γελ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο 

 
10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα 

απνζύλζεζεο: 
Καλέλα γλσζηό. ηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο. Σν πξνίόλ δελ 
ππόθεηηαη ζε επηθίλδπλν πνιπκεξηζκό. 

 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Καηά ηνλ ρεηξηζκό απηνύ ηνπ πξντόληνο δελ έγηλαλ κέρξη ζήκεξα γλσζηέο επηβιαβείο επηδξάζεηο. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο νδνύο έθζεζεο 
Δηζπλνή: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Δπαθή κε ην δέξκα: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Δπαθή κε ηα κάηηα: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Kαηάπoζε: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηάμεηο θηλδύλνπ, όπσο νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 

Ομεία ηνμηθόηεηα (παξαζέζηε όιεο ηηο πηζαλέο νδνύο έθζεζεο) 

Καηάπνζε 

πζηαηηθά: 

 
Δπαθή κε ην δέξκα 

Πξντόλ: LD 50 (Κνπλέιη): > 2.000 mg/kg Γελ είλαη ηνμηθό κεηά από κία εθάπαμ 
έθζεζε; ζύγγξακκα, Βάζεη δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ ηθαλνπνηνύληαη. 

πζηαηηθά: 
Φπζηθόο δεόιηζνο LD 50 (Κνπλέιη): > 2.000 mg/kg 

Βάζεη δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ ηθαλνπνηνύληαη. 

 

Δηζπλνή 

πζηαηηθά: 

Πξντόλ: LD 50 (Αξνπξαίνο): > 5.110 mg/kg (OECD 401) oξηαθή δνθηκή, Βάζεη 
δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ ηθαλνπνηνύληαη. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο LD 50 (Αξνπξαίνο): > 5.110 mg/kg 

 

Πξντόλ: LC 50: > 18,3 mg/l ζύγγξακκα, θόλε, Βάζεη δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα 
θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ ηθαλνπνηνύληαη. 
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Φπζηθόο δεόιηζνο LC 0 (Αξνπξαίνο): > 3,35 mg/l 

(IUCLID), Αηκόο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα., θόλεο, άριπ θαη αλαζπκηάζεηο 

 

Σνμηθόηεηα επαλαιακβαλόκελεο δόζεο 
Πξντόλ: κειέηε δηαηξνθήο ζύγγξακκα 

(Όξγαλα-ζηόρνη: πλεύκσλ, πλεπκνλία, θακκία έλδεημε παζνινγηθήο αλάπηπμεο ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, ζύγγξακκα) 

πζηαηηθά: 
Φπζηθόο δεόιηζνο NOAEL (δόζε όπνπ δελ παξαηεξνύληαη επηβιαβείο γηα ηελ πγεία δξάζεηο) 

(Αξνπξαίνο, Γηα ζηόκαηνο): 250 - 300 mg/kg 

 

Γηάβξσζε/Δξεζηζκόο δέξκαηνο 

πζηαηηθά: 

νβαξή νθζαικηθή βιάβε/εξεζηζκόο νθζαικνύ 

πζηαηηθά: 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο αλαπλνήο ή ηνπ δέξκαηνο 

πζηαηηθά: 

 

Καξθηλνγέλεζε 

πζηαηηθά: 

 

Μεηαιιαμηνγέλλεζε βιαζηηθώλ θπηηάξσλ 

In vitro 

πζηαηηθά: 
Φπζηθόο δεόιηζνο θακηά έλδεημε γηα κεηαιιαθηηθή δξάζε 

 

In vivo 

πζηαηηθά: 

 
Σνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

πζηαηηθά: 

 
Δηδηθή ηνμηθόηεηα νξγάλνπ-ζηόρνπ - κνλαδηθή έθζεζε 

πζηαηηθά: 

 
Δηδηθή ηνμηθόηεηα νξγάλνπ-ζηόρνπ - επαλεηιεκκέλε έθζεζε 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα θξίζηκεο ηδηόηεηεο 

Πξντόλ: Γελ εξεζίδεη OECD 404 (Κνπλέιη): Γελ εξεζίδεη; παξόκνηνο πξντόληνο, Βάζεη 
δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ ηθαλνπνηνύληαη. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ εξεζίδεη 

 

Πξντόλ: Γελ εξεζίδεη Κνπλέιη: Γελ εξεζίδεη παξόκνηνο πξντόληνο Βάζεη δηαζέζηκσλ 
δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ ηθαλνπνηνύληαη. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ εξεζίδεη 

 

Πξντόλ: Πείξακα Μεγηζηνπνίεζεο (Ηλδηθό ρνηξίδην): κε επαηζζεηνπνηεηηθά ζύγγξακκα 
Βάζεη δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο δελ ηθαλνπνηνύληαη. 

 

Φπζηθόο δεόιηζνο Πείξακα Buehler, OECD 406 (Ηλδηθό ρνηξίδην): Γελ είλαη δεξκαηηθόο 
επαηζζεηνπνηεηή. 

 

Πξντόλ: Γηα ζηόκαηνοαλαπλεπζηηθά 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Σεζη Ames: αξλεηηθό; ζύγγξακκα; 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα θξίζηκεο ηδηόηεηεο 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
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ΣΜΖΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 

πζηαηηθά: 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο 

πζηαηηθά: 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα άιινπο ηύπνπο επηθηλδπλόηεηαο 
 

Ηδηόηεηεο ελδνθξηληθήο δηαηαξαρήο 

πζηαηηθά: 

 
Άιινη θίλδπλνη 

Πξντόλ: Κξίζε εκπεηξνγλώκνλα δήισζε όηη δελ απαηηείηαη ηαμηλόκεζε 
βάζεη ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο.; 

 

 

 Σνμηθόηεηα: 
 

Ομείο θίλδπλνη ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ: 

Ηρζείο 

πζηαηηθά: 
Φπζηθόο δεόιηζνο LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): > 680 mg/l 

 

Τδξόβηα αζπόλδπια 

πζηαηηθά: 

 
Σνμηθόηεηα γηα πδξόβηα θπηά 

πζηαηηθά: 

 
 

Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο 

πζηαηηθά: 

 
Υξόληνη θίλδπλνη ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ: 

Ηρζείο 

πζηαηηθά: 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Τδξόβηα αζπόλδπια 

πζηαηηθά: 

Πξντόλ: Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: LC 50 ((Brachydanio rerio), 96 h): 1.800 mg/l 

 

Πξντόλ: EC50 (Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο), 24 h): 2.808 mg/l 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο EC50 (Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο), 24 h): 2.808 mg/l 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο EC50 (Desmodesmus subspicatus (πξάζηλα θύθηα), 96 h): > 328 mg/l 

(OECD 201) 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο EC50 (Φεπδνκνλάδα putida, 16 h): 950 mg/l (DIN 38412 ηκήκα 8) 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
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Σνμηθόηεηα γηα πδξόβηα θπηά 

πζηαηηθά: 

 
Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο 

πζηαηηθά: 

 
 Αλζεθηηθόηεηα θαη Απνηθνδόκεζε 

Βηνινγηθά απνηθνδνκήζηκν 

 
πζηαηηθά: 

Φπζηθόο δεόιηζνο Αλόξγαλν πξνίόλ, δελ κπνξεί λα εμαιεθζεί από ην λεξό κε δηαδηθαζίεο 
βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. 

 

Αλαινγία BOD/COD 

πζηαηηθά: 

 
 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

 
πληειεζηήο βηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο (BCF) 

πζηαηηθά: 

 

πληειεζηήο δηαρσξηζκνύ n-νθηαλόιεο/λεξνύ (log Kow) 

πζηαηηθά: 

 

 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

πζηαηηθά: 

 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

 
Πξντόλ ύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκνύ REACH δελ π΄ξνθεηηαη γηα νπζία 

PBT, vPvB. 

πζηαηηθά: 
Φπζηθόο δεόιηζνο Με θαηαρσξηζκέλε νπζία αΑαΒ, 

Με θαηαρσξηζκέλε νπζία ΑΒΣ 

 

 Ηδηόηεηεο ελδνθξηληθήο δηαηαξαρήο: 

πζηαηηθά: 

 Άιιεο αξλεηηθέο 
επηπηώζεηο: 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Σν πξντνλ απνηειεί κία xεκηθά αδξαλή θαη βηνινγηθά πξαθηηθά κε 
απνηθνδνκήζηκε ζηεξεά ύιε, αδηάιπηε ζην λεξό. 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Log Kow:  δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ Γελ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

Πξντόλ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Φπζηθόο δεόιηζνο Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
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ΣΜΖΜΑ 13: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε 

ΣΜΖΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

ΣΜΖΜΑ 15: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 

 

Άιινη θίλδπλνη 
Πξντόλ: Κξίζε εκπεηξνγλώκνλα δήισζε όηη δελ απαηηείηαη ηαμηλόκεζε 

βάζεη ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο. 
 

 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
Μέζνδνη δηάζεζεο: Γηα ην πξντόλ απηό δελ κπνξεί λα θαζνξηζζεί θσδηθόο αξηζκόο 

απνξξηκκάησλ ζύκθσλα κε ηνλ επξσπατθό θαηάινγν απνξξηκκάησλ, δηόηη ε θαηάηαμε είλαη δπλαηή κόλν βάζεη ηνπ ζθνπνύ 
ρξήζεο απόηνλ 
θαηαλαισηή. Μπνξεί λα ελαπνηεζεί κε ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ εηδηθό ηεο απνθνκηδήο θαη ηελ αξκόδηα Τπεξεζία καδί κε αζηηθά απνξξίκκαηα. Ο 
θσδηθόο αξηζκόο απνξξηκκάησλ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ επξσπατθό θαηάινγν 
απνξξηκκάησλ (απόθαζε ΔΟΚ πεξί θαηαιόγνπ απνξξηκκάησλ 
2000/532/ΔΟΚ) ζε ζπλελλόεζε κε απηόλ πνπ δηαζέηεη ηα απνξξίκαηα/ ηνλ θαηαζθεπαζηή / ηελ Αξρή. 

 
Μνιπζκέλε πζθεπαζία: Καζαξηζκέλα πιηθά ζπζθεπαζίαο παξαδίδνληαη ζηελ ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο 

αλαθύθισζεο. Αιια θξάηε: Σήξεζε ησλ εζληθώλ θαλνληζκώλ ηεο εθάζηνηε ρώξαο. 

 

 
 Αξηζκόο ΟΖΔ 

Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό 

 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΖΔ 

Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό 

 Σάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό 

 Οκάδα ζπζθεπαζίαο 

Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό 

 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό 

 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 

Mε εθαξκόζηκν 

 Θαιάζζηεο κεηαθνξέο ρύδελ ζύκθσλα κε ηηο πξάμεηο ηνπ ΗΜΟ 

Γελ ηζρύεη γηα ην πξντόλ όπσο δηαηίζεηαη. 
 

 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην 
κείγκα: 

 
EE. Οδεγία 2012/18/ΔΔ (SEVESO III) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ 
ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε: δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

 
15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο 

αζθάιεηαο: 
Γηα ην πξντόλ απηό δελ απαηηείηαη αμηνιόγεζε έθζεζεο θαη θηλδύλσλ, επεηδή 
δελ ηαμηλνκείηαη σο πξνο ηνοπ θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 
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ΣΜΖΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 

Γηεζλείο θαλνληζκνί 
 

Πξσηόθνιιν Μόληξεαι 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 
 

ύκβαζε ηεο ηνθρόικεο 
δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

 

ύκβαζε ηνπ Ρόηηεξληακ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 
 

Πξσηόθνιιν Κηόην 
δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

 

 

πληκήζεηο θαη αθξώλπκα: 

ADR - Δπξσπατθή ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδύλσλ 
εκπνξεπκάησλ; ADN - Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ πιηθώλ.; AGW - Occupational exposure limit; 
ASTM - Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Διέγρνπ Τιηθώλ; AwSV - Ordinance on facilities for handling substances that are 
hazardous to water; BSB - Biochemical oxygen demand; c.c. - θιεηζηό δνρείν; CAS - Δηαηξεία αξκόδηα γηα ηελ 
απόδνζε αξηζκώλ CAS.; CESIO - Δπξσπατθή ππμίδα γηα νξγαληθά επηθαλεηνδξαζηηθά θαη ηα ελδηάκεζά ηνπο πξντόληα.; CSB - Chemical 
oxygen demand; DMEL - Παξάγσγν επίπεδν ειάρηζηεο 
επίδξαζεο; DNEL - Παξάγσγν είπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL); EbC50 - median concentration in terms of 
reduction of growth; EC - Effective concentration; EINECS - Δπξσπατθόο θαηάινγνο ρεκηθώλ νπζηώλ.; EN - 
European norm; ErC50 - median concentration in terms of reduction of growth rate; GGVSEB 
- Πξνδηαγξαθή κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ πιηθώλ, ρεξζαία, ζηδεξνδξνκηθά, αεξνδξνκηθά.; GGVSee - Καλνληζκόο 
επηθίλδπλσλ πιηθώλ Θάιαζζα; GLP - Kαιή πξαθηηθή εθαξκνγή ζε εξγαζηήξην; GMO - 
Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνο νξγαληζκόο .; IATA - Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξώλ; ICAO - Γηεζλήο Οξγάλσζε Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο; IMDG - 
Γηεζλήο Κσδηθόο γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ; ISO - Γηεζλήο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο; LD/LC - lethal 
dosis/concentration; LOAEL - Ζ θαηώηεξε δόζε ρνξεγνύκελεο ρεκηθήο νπζίαο, θαηά ηελ νπνία παξαηεξήζεθαλ επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ζε 
δσνπεηξάκαηα.; LOEL - Ζ θαηώηεξε δόζε ρνξεγνύκελεο ρεκηθήο νπζίαο, θαηά ηελ νπνία παξαηεξήζεθαλ επηδξάζεηο ζηελ πγεία ζε δσνπεηξάκαηα.; M-
Factor - multiplying factor; NOAEL - Αλώηεξε δόζε νπζίαο, ε νπνία αθόκε θαη κεηά από ζπλερή ρνξήγεζε δελ πξνθαιεί 
αληρλεπόκελεο θαη κεηξνύκελεο επηβιαβείο επηδξάζεηο.; NOEC - πγθέληξσζε ρσξίο παξαηεξνύκελε δξάζε; NOEL - Γόζε ρσξίο παξαηεξνύκελε 
δξάζε; o.c. - αλνηθηό δνρείν.; OECD - Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο 
πλεξγαζίαο θαη Αλαπηύμεσο; OEL - Οξηαθέο ηηκέο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο; PBT - Αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεύζηκε θαη 
ηνμηθή νπζία; PNEC - 
Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσεζ ζην εθάζηνηε πεξηβαιινληηθό κέζν, θαηά ηελ νπνία δελ παξνπζηάδεηαη επηβιαβείο επίδξαζε γηα ην πεξηβάιινλ.; REACH - 
Σαμηλόκεζε REACH; RID - Καλνληζκόο γηα ηε δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ; SVHC - Οπζία πνπ πξνθαιεί πνιύ 
κεγάιε αλεζπρία; TA - Σερληθέο νδεγίεο; TRGS - Σερληθνί θαλόλεο γηα επηθίλδπλεο νπζίεο; vPvB - ιίαλ αλζεθηηθή, ιίαλ βηνζπζζσξεύζηκε νπζία; 
WGK - Καηεγνξία πνπ πξνθαιεί κόιπλζε ηνπ λεξνύ 

 
 

 
εκεηώζεηο: 

 Not 
applicable 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

 
Βαζηθέο βηβιηνγξαθηθέο 
αλαθνξέο θαη πεγέο γηα 
δεδνκέλα: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
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Κείκελν ησλ δειώζεσλ H ζηελ ελόηεηα 2 θαη 3: θαλέλαο, θακκία, θαλέλα 

 
Πιεξνθνξίεο εθπαίδεπζεο: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 
 

 
Πιεξνθνξίεο αλαζεώξεζεο Οη αιιαγέο από ηελ ηειεπηαία έθδνζε ζα ηνλίδνληαη ζην πεξηζώξην. Απηή ε 

έθδνζε αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 

 
Απνπνίεζε επζπλώλ: Οη πιεξνθνξίεο καο αληηζηνηρνύλ εληίκσο ζηηο ζεκεξηλέο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο καο. .Όκσο ηηο δηαβηβάδνπκε ρσξίο λα είλαη δεζκεπηηθέο θαη 

κε 
επηθύιαμε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο ή ηεο επηρεηξεζηαθήο εμέιημεο. Οη πιεξνθνξίεο καο πεξηγξάθνπλ απιώο ην 
είδνο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ καο θαη δελ απνηεινύλ εγγπήζεηο. Ο θαηαλαισηήο / αγνξαζηήο δελ απαιιάζζεηαη από 
πξνζεθηηθό έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ ή 
δπλαηνηήησλ ρξήζεο ηνπ πξντόληνο από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Απηό ηζρύεη θαη γηα ηελ παξαθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. Ζ αλαθνξά επσλπκηώλ άιισλ επηρεηξήζεσλ δελ απνηειεί θακία ζύζηαζε θαη 
δελ απνθιείεη ηε ρξήζε άιισλ παξνκνίσλ πξντόλησλ. 
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