POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα µε την Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830
Ηµεροµηνία έκδοσης: 1. 5. 2016 ενηµέρωση: 23. 9. 2016 Αντικαθιστά το Δελτίο: 1. 5. 2016 εκδοχή: 2.0

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1.

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Μορφή προϊόντος

: Μείγµα

Εµπορική ονοµασία

: POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION

1.2.

Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

1.2.1.

Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις

Κύρια κατηγορία χρήσης

: Βιοµηχανική χρήση,Επαγγελµατική χρήση,χρήση από τους καταναλωτές

Χρήση της ουσίας/ µείγµατος

: Εξουδετέρωση οσµών

1.2.2.

Δεν συνιστώνται χρήσεις σε

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
1.3.

Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Προµηθευτής
Odorchem Manufacturing Corp.
Unit #1 – 9790 190th St.
Surrey, BC V4N 3M9
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/
1.4.

Διανοµέαςς
Mariner Packaging Co. Ltd.
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside
Industrial Estate
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom
T 44 1472 242 244
www.powair.co.uk

Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Χώρα

Οργανισµός/Εταιρεία

Διεύθυνση

Ελλάδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Kyriakou Athens 11762
Greece Director Dr P. Neou,

Poison Information Centre

Αριθµός έκτακτης
ανάγκης
(0030) 2107793777

Σχόλια
Λειτουργεί όλες τις ηµέρες
και ώρες δίνοντας
πληροφορίες και οδηγίες
στους ενδιαφερόµενους στο
τηλέφωνο

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1.

Ταξινόµηση της ουσίας ή µείγµατος

Κατάταξη σύµφωνα µε την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγµα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2015/830 REACH)
Μη ταξινοµηµένο
Ανεπιθύµητες φυσικοχηµικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
2.2.

Στοιχεία επισήµανσης

Χαρακτηρισµός σύµφωνα µε τον Kανονισµό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συµπληρωµατικής σήµανσηςΑνάρτηση συµπληρωµατικής πιστοποίησης
Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP)

: P102 – Κρατήστε µακριά από παιδιά

Φράσεις EUH-

: EUH208 - Περιέχει Terpens and terpenoids(65996-98-7), Citrus aurantium dulcis (orange) peel
oil(8008-57-9), Pinus palustris leaf extract (oil)(8002-09-3). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση

2.3.

Άλλοι κίνδυνοι

Άλλοι κίνδυνοι που δεν συµβάλλουν στην
ταξινόµηση

: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση µε δερµατική επαφή.

PBT: δεν έχει υπολογιστεί ακόµη
vPvB: δεν έχει υπολογιστεί ακόµη

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1.

Ουσία

Μη εφαρµόσιµο
3.2.
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Όνοµα

Αναγνωριστικός κωδικός
προϊόντος

%

Κατάταξη σύµφωνα µε την
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Terpens and terpenoids

(αριθµός CAS) 65996-98-7
(Κωδ.-ΕΕ) 266-034-5

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil

(αριθµός CAS) 8008-57-9

<1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Pinus palustris leaf extract (oil)

(αριθµός CAS) 8002-09-3

<1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Ολοκληρωµένο κείµενο των φράσεων H-: βλέπε ενότητα 16

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1.

Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικά µέτρα πρώτων βοηθειών

: Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συµβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην
χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Μέτρα πρώτων βοηθειών µετά από εισπνοή

: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συµβουλευτείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών µετά από επαφή µε το : Πλύνετε το δέρµα µε άφθονο νερό. Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός
δέρµα
του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Μέτρα πρώτων βοηθειών µετά από επαφή µε τα : Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε
µάτια
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισµός επιµένει συµβουλευτείτε
αµέσως οφθαλµίατρο.
Μέτρα πρώτων βοηθειών µετά από κατάποση
4.2.

Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσα ή µεταγενέστερα

Συµπτώµατα/τραυµατισµοί µετά από επαφή µε
το δέρµα
4.3.

: Ξεπλύνετε το στόµα. Μην προκαλείτε έµετο. Χορηγήστε άφθονο νερό.
Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Συµπτωµατική θεραπεία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση πυρκαγιάς
5.1.

Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά

: Ξηρή σκόνη. Ψεκασµός µε νερό. Αφρός.

Ακατάλληλο πυροσβεστικό µέσο

: Μη χρησιµοποιείτε µεγάλη ροή νερού.

5.2.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα

Κίνδυνος πυρκαγιάς

: Μη εύφλεκτο.

Κίνδυνος έκρηξης

: Μπορεί να αποσυντεθεί σε επαφή µε φλόγα ή µε εξαιρετικά καυτές µεταλλικές επιφάνειες προς
παραγωγή τοξικών και διαβρωτικών προϊόντων.

Δραστικότητα Σε περίπτωση πυρκαγιάς

: Μπορεί να αποσυντεθεί σε επαφή µε φλόγα ή µε εξαιρετικά καυτές µεταλλικές επιφάνειες προς
παραγωγή τοξικών και διαβρωτικών προϊόντων.

Παραγωγή επικίνδυνων προϊόντων
αποσύνθεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς

: Διοξείδιο του άνθρακα. Μονοξείδιο του άνθρακα.

5.3.

Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

: Αποφεύγετε τη διαφυγή του νερού της πυρόσβεσης στο περιβάλλον. Ψύξτε τους ρυπασµένους
περιέκτες µε ψεκασµό νερού ή νέφους ψεκασµού.

Προστασία κατά την πυρόσβεση

: Μην επεµβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισµό. Ολόσωµη προστατευτική στολή. Αυτόνοµη
αναπνευστική συσκευή µε µόνωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκχυσης
6.1.

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Γενικά µέτρα
6.1.1.

Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης

Μέτρα έκτακτης ανάγκης
6.1.2.

: Σκουπίστε τη χυµένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζηµιές.

: Αποµακρύνετε το περιττό προσωπικό.

Για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Εξοπλισµός προστασίας

: Μην επεµβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισµό.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

: Σταµατήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Εξαερώστε την περιοχή.

6.2.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εµποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δηµόσιο δίκτυο νερού. Εάν το υγρό διαφύγει στους υπονόµους ή σε δίκτυο δηµόσιων
υδάτων πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
28. 9. 2016
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6.3.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό

Για την αποθήκευση

: Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα.

Μέθοδοι καθαρισµού

: Απορροφήστε τις διαρροές µε κάποιο απορροφητικό υλικό. Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του
πρέπει να απορριφθούν µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.

Άλλες πληροφορίες

: Απορρίψτε τα υλικά ή τα υπολείµµατα σε εγκεκριµένο κέντρο.

6.4.

Παραποµπή σε άλλα τµήµατα

Δείτε ενότητα-ες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1.

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

: Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος µε το δέρµα, τα µάτια ή το ρουχισµό. Μην αναπνέετε
τους ατµούς. Παρέχετε τοπικό σύστηµα εξαερισµού ή γενικό αερισµό του χώρου.
Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν απαιτείται.

Μέτρα υγιεινής

: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε πάντοτε τα χέρια
σας µετά από κάθε χρήση. Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.

7.2.

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων

Τεχνικά µέτρα

: Συµµορφωθείτε µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Παρέχετε τοπικό σύστηµα εξαερισµού ή γενικό
αερισµό του χώρου.

Συνθήκες φύλαξης

: Αποθηκεύετε σε καλά αεριζόµενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερµητικά κλειστός. Να
διατηρείται µόνο στον αρχικό περιέκτη.

Ασυµβίβαστα πρΐόντα

: Ισχυρές βάσεις. Ισχυρά οξέα.

Μη συµβατά υλικά

: Πηγές ανάφλεξης. Άµεση ηλιακή ακτινοβολία.

Χώρος φύλαξης

: Προφυλάξτε από τη θερµότητα. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο.

Ειδικές υποδείξεις για τη συσκευασία

: Να διατηρείται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

7.3.

Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1.

Παράµετροι ελέγχου

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
8.2.

Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι:
Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά.
Ατοµική προστασία:
Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση.
Προστασία των χεριών:
Προστατευτικά γάντια
Προστασία οφθαλµών:
Safety glasses
Προστασία του δέρµατος:
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό
Προστασία των αναπνευστικών οδών:
Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε αναπνευστική συσκευή

Άλλες πληροφορίες:
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1.
Μορφή
28. 9. 2016

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
: Υγρό
EL (ελληνικά)

3/7

POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα µε την Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

χρώµα

: Λευκό, Off-White, Beige.

Οσµή

: Χαρακτηριστική οσµή.

Όριο οσµών

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

pH

: ≤8

Σχετική ταχύτητα εξάτµισης (βουτυλεστέρα=1)

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

σηµείο τήξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Σηµείο στερεοποίησης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Σηµείο βρασµού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Σηµείο ανάφλεξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Θερµοκρασία διάσπασης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο)

: Μη εύφλεκτο

Πίεση ατµού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Σχετική πυκνότητα ατµών στους 20 °C

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Σχετική πυκνότητα

: 1

Διαλυτότητα

: Διαλυτό στο νερό.

Log Pow

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

ιξώδες, κινηµατικό

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

ξώδες, δυναµικό

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Εκρηκτικές ιδιότητες

: Μη εκρηκτικό.

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά

: Μη οξειδωτικό.

Όρια κινδύνου εκρήξεως

: Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

9.2.

Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1.

Δραστικότητα

Το προϊόν δεν είναι αδρανές σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και µεταφοράς.
10.2.

Χηµική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
10.3.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Ανατρέξτε στην ενότητα 10.1 σχετικά µε την αντιδραστικότητα.
10.4.

Συνθήκες προς αποφυγήν

Άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Άκρως υψηλές ή άκρως χαµηλές θερµοκρασίες.
10.5.

Μη συµβατά υλικά

Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις.
10.6.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Υπό κανονικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης δεν αναµένεται παραγωγή κανενός επικίνδυνου προϊόντος αποσύνθεσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1.

Πληροφορίες για τοξικολογικές επιπτώσεις

Oξεία τοξικότητα

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

Διάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

Σοβαρά οπτικά προβλήµατα/ερεθισµός

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

Aναπνευστική ευαισθητοποίηση ή
ευαισθητοποίηση του δέρµατος

: Μη ταξινοµηµένη (Σαφή αν και ανεπαρκή δεδοµένα για την ταξινόµηση)

Περαιτέρω πληροφορίες

: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

Kαρκινογένεση

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή·

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

Τοξικότητα για στοχευµένα όργανα (µια έκθεση)

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

Τοξικότητα για στοχευµένα όργανα
(επαναλαµβανόµενη έκθεση)

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

pH: ≤ 8
pH: ≤ 8
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POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα µε την Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

Tοξικότητα αναρρόφησης

: Μη ταξινοµηµένη (Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1.

Τοξικότητα

Οικολογία - γενικά
12.2.

Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση

POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση

12.3.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δηλώνουν ότι θα πραγµατοποιηθεί βιοσυσσώρευση.

Κινητικότητα στο έδαφος

POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
Οικολογία - έδαφος

12.5.

Τα περισσότερα οργανικά συστατικά που περιέχονται στο προϊόν είναι ταχέως
βιοδιασπώµενα. Όλα τα συστατικά που περιέχονται στο προϊόν θεωρούνται εκ φύσεως
βιοδιασπώµενα.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
12.4.

: Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης.

Μια τυχαία διαρροή µπορεί να οδηγήσει σε διείσδυση στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα.
Ωστόσο, δεν υπάρχει καµία απόδειξη ότι αυτό θα προκαλέσει αρνητικές οικολογικές
επιπτώσεις.

Αποτελέσµατα της αξιολόγησης PBT και vPvB

POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
PBT: δεν έχει υπολογιστεί ακόµη
vPvB: δεν έχει γίνει ακόµη υπολογισµός
Συστατικό
(65996-98-7)
12.6.

PBT: δεν έχει υπολογιστεί ακόµη
vPvB: δεν έχει γίνει ακόµη υπολογισµός

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Περαιτέρω πληροφορίες

: Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη
13.1.

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Τοπική νοµοθεσία (απόβλητα)

: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο.

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

: Απόρριψη του περιεχοµένου/δοχείου σύµφωνα µε τις οδηγίες διαλογής του εγκεκριµένου
φορέα συλλογής.

Υποδείξεις για την απόρριψη των αποβλήτων

: Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον. Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη
χρήση. Καταστρέψτε µε ασφαλή τρόπο σύµφωνο µε τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισµούς.

Οικολογία - απόβλητα

: Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
Σύµφωνα µε ADN / ADR / IATA / IMDG / RID
14.1.

Αριθµός ΟΗΕ

Αριθµός ΟΗΕ (ADR)

: Μη ρυθµιζόµενο

Αριθµός ΟΗΕ (IMDG)

: Μη ρυθµιζόµενο

Αριθµός ΟΗΕ (IATA)

: Μη ρυθµιζόµενο

Αριθµός ΟΗΕ (ADN)

: Μη ρυθµιζόµενο

Αριθµός ΟΗΕ (RID)

: Μη ρυθµιζόµενο

14.2.

Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

Κατάλληλη ονοµασία αποστολής (ADR)

: Μη ρυθµιζόµενο

Κατάλληλη ονοµασία αποστολής (IMDG)

: Μη ρυθµιζόµενο

Κατάλληλη ονοµασία αποστολής (ΙΑΤΑ)

: Μη ρυθµιζόµενο

Κατάλληλη ονοµασία αποστολής (ADN)

: Μη ρυθµιζόµενο

Κατάλληλη ονοµασία αποστολής (RID)

: Μη ρυθµιζόµενο

14.3.

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

ADR
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά (ADR)

28. 9. 2016
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POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας
σύµφωνα µε την Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

IMDG
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά (IMDG)

: Μη ρυθµιζόµενο

IATA
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά (IATA)

: Μη ρυθµιζόµενο

ADN
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά (ADN)

: Μη ρυθµιζόµενο

RID
Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά (RID)
14.4.

: Μη ρυθµιζόµενο

Οµάδα συσκευασίας

Κατηγορία συσκευασίας (ADR)

: Μη ρυθµιζόµενο

Κατηγορία συσκευασίας (IMDG)

: Μη ρυθµιζόµενο

Κατηγορία συσκευασίας (IATA)

: Μη ρυθµιζόµενο

Κατηγορία συσκευασίας (ADN)

: Μη ρυθµιζόµενο
: Μη ρυθµιζόµενο

Κατηγορία συσκευασίας (RID)
14.5.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

: Όχι

Μολυσµατικός παράγοντας για το υδάτινο
περιβάλλον

: Όχι

Άλλες πληροφορίες

: Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιµες πληροφορίες

14.6.

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

- Επίγεια µεταφορά
Μη ρυθµιζόµενο
- Μεταφορά µέσω θαλάσσης
Μη ρυθµιζόµενο
- Εναέρια µεταφορά
Μη ρυθµιζόµενο
- Υδατική µεταφορά
Μη ρυθµιζόµενο
- Σιδηροδροµική µεταφορά
Μη ρυθµιζόµενο
14.7.
IBC

Μεταφορά εµπορευµάτων µεγάλου βάρους σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της συµφωνίας MARPOL και σύµφωνα µε τον κωδικό

Μη εφαρµόσιµο

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά µε τη νοµοθεσία
15.1.

Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

15.1.1.

κανονισµοί ΕΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεµβρίου 2006 σχετικά µε την
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH)
Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισµούς σύµφωνα µε το παράρτηµα XVII του REACH
Δεν περιέχει καµία ουσία που να συµπεριλαµβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH
Δεν περιέχει καµία ουσία που να συµπεριλαµβάνεται στη λίστα του Παραρτήµατος XIV του REACH
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεµβρίου 2008 σχετικά µε την
ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων
15.1.2.

Eθνικές διατάξεις

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
15.2.

Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας

Δεν έχει πραγµατοποιηθεί κενένας υπολογισµός χηµικής ασφάλειας
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Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας
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ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Επισήµανση αλλαγών:
Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης. Προσδιορισµός επικινδυνότητας. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά.
Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία. Τοξικολογικές πληροφορίες. Οικολογικές πληροφορίες. Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη.
Συντοµογραφίες και ακρώνυµα:
ADN
Ευρωπαϊκή συµφωνία για τη διεθνή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσω εσωτερικών πλωτών οδών
ADR
Ευρωπαϊκή συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων
CLP
Κανονισµός για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία, Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1272/2008
IATA
Διεθνής Ένωση Αεροµεταφορών
IMDG
Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
LC50
Συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσµού δοκιµής
LD50
Δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσµού δοκιµής (διάµεση θανατηφόρος δόση)
ΑΒΤ
Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική ουσία
REACH
Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισµοί των χηµικών προϊόντων Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
RID
Κανονισµοί για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων
SDS
Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας
vPvB
Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη ουσία
Πηγές δεδοµένων

:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
16ης Δεκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006.
SDS POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION, Έκδοση 1, Μάιος 2016
Dissemination portal ECHA

Οδηγίες για την εκπαίδευση

:

Παροχή SDS στους εργαζοµένους. Ακολουθήστε τους γενικούς κανόνες για να χειριστείτε χηµικές ουσίες
και/ή µείγµατα.

Άλλες πληροφορίες

:

Καµία.

Πλήρες κείµενο φράσεων Η και EUH:
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
H226
H315
H317
EUH208

Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3
Διάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 2
Ευαισθητοποίηση — Δερµατική, Κατηγορία 1
Εύφλεκτο Υγρό και ατµοί
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση
Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτηµα ΙΙ REACH)
υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις µας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς,
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριµένη ιδιότητα του προϊόντος
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