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1: ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
 

Δμποπική ονομαζία Πεπιγπαθή ςζκεςαζία Κυδικόρ 
 
Chlorine Gas 

 
Αέπιο Υλώπιο 

 
70kg, 1000kg 

 

Δηαιπεία:Α.Π. ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ ΛΣΓ 

Γιεύθςνζη:Σ.Θ. 21721, 1512,Λεςκυζία 
 
Σηλέθυνο:   +357 22521342 

Απ. Φάξ:   +357 22522610 

Ηλ. διεύθςνζη:  info@apgeorghiades.com 

Απιθμόρ ηηλεθώνος έκηακηηρ ανάγκηρ: Κύππορ 1401 και +357 99660038 

 
2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗTΑ 
 
2.1 Σαξινόμηζη ηος Μείγμαηορ 
 
Σαξινόμηζη ζύμθυνα με ηον Κανονιζμό (EC) 1272/2008 
H270 Μπνξεί πξνθαιέζεη ή λα αλαδσππξψζεη θσηηά.  
H280 Πεξηέρεη αέξην ππφ πίεζε; κπνξεί λα εθξαγεί αλ ζεξκαλζεί. 
H314 Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαχκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο. (Καηεγνξία 1). 
H315 Πξνθαιεί δεξκαηηθφ εξεζηζκφ,  
H331Σνμηθφ ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.   
H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ, 
H400 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 
 

    
  GHS03         GHS05    GHS04       GHS06         GHS09 
 
Πποειδοποιηηική λέξη: ΚΙΝΓΤΝΟ 
 
Σαξινόμηζη ζύμθυνα με ηιρ Δςπυπαφκέρ Οδηγίερ 67/548/EEC, 1999/45/EC 
 
ύμβολα Κινδύνος 

T  C   N  O  
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Φπάζειρ κινδύνος R- 
R23 Σνμηθφ ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
R34 Πξνθαιεί εγθαχκαηα. 
R36/37 Δξεζίδεη ηα κάηηα θαη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. 
R38 Δξεζίδεη ην δέξκα. 
R50  Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχ 
 
Φπάζειρ αζθαλούρ σπήζηρ S- 
S (1/2) Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν. Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ παηδηά. 
S15 Μαθξηά απφ ζεξκφηεηα. 
S16 Μαθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. 
S17 Μαθξηά απφ θαχζηκα πιηθά. 
S23 Μελ αλαπλέεηε αέξηα / αλαζπκηάζεηο / αηκνχο / εθλεθψκαηα. 
S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιχλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
S28 Μεηά απφ επαθή κε ην δέξκα, πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν ζαπνχλη θαη λεξφ θαη δεηήζηε ηαηξηθή 
ζπκβνπιή. 
S36/37/39 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ/ 
πξνζψπνπ. 
S45 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
S61 Απνθχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο. 
 
2.2 ηοισεία Δπιζήμανζηρ 
 
Δπιζήμανζη ζύμθυνα με ηον κανονιζμό (EC) 1272/2008 
 
Δκονογπάμμαηα Κινδύνος 

     
  GHS03         GHS05    GHS04       GHS06         GHS09 
 
 
Γηλώζειρ Δπικινδςνόηηηαρ 
H270 Μπνξεη πξνθαιέζεη ή λα αλαδσππξψζεη θσηηά.  
H280 Πεξηέρεη αέξην ππφ πίεζε; κπνξεί λα εθξαγεί αλ ζεξκαλζεί. 
H314 Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαχκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο 
H315 Πξνθαιεί δεξκαηηθφ εξεζηζκφ,  
H331Σνμηθφ ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  
H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ, 
H400 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 
 
Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Ππόλητη 
P102 Κξαηείζηε καθξηά απφ παηδηά. 
P220 Γηαηεξείηαη / Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ελδχκαηα / αζχκβαηα πιηθά / εχθιεθηα πιηθά. 
P233 Ο πεξηέθηεο λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφο.  
P244 Κξαηήζηε βαιβίδεο θαη εμαξηήκαηα θαζαξφ απφ ιάδη θαη γξάζν. 
P260 Μελ αλαπλέεηαη αλαζπκηάζεηο/ αέξηα/ζπγθεληξψζεηο ζηαγνληδίσλ/αηκνχο/εθλεθψκαηα  
P261 Aπνθεχγεηε λα αλαπλέεηε ζθφλε / αλαζπκηάζεηο / αέξηα / ζπγθεληξψζεηο ζηαγνληδίσλ / αηκνχο / 
εθλεθψκαηα. 
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P262 Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, κε ην δέξκα ή κε ηα ξνχρα 
P264 Πιχλεηε θαιά ηα ρέξηα κεηά ην ρεηξηζκφ. 
P280+P284 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 
κάηηα, ην πξφζσπν θαη ηεο αλαπλνήο 
P271 Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε αλνηθηφ ή θαιά αεξηδφκελν ρψξν.  
P273 Απνθχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 
 
Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Απόκπιζη 
P301 + P330+P331+P313: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Ξεπιχλεηε ην ζηφκα. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ. 
πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ. 
P305 + P351 + P338+P313: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα 
αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθφζνλ είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 
πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ. 
P303 + P361+P353+P313: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Αθαηξέζηε φια ηα κνιπζκέλα 
ελδχκαηα Ξεπιχλεηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη ην ζεκείν επαθήο. πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ. 
P 304+ 340 + 342 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΉ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη αθήζηε ηνλ 
λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή. Δάλ παξνπζηάδνληαη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 
κεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζην λνζνθνκείν ή ζε ηαηξφ. 
 
Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Αποθήκεςζη 
P233 Ο πεξηέθηεο λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφο. 
P403+ P405 Απνζεθεχεηαη ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν θαη θιεηδσκέλν 
  
Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ- Γιάθεζη 
P501 Απνξξίςηε ηα πεξηερφκελα / δνρείν σο επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο 
θαλνληζκνχ. 
 

3: ΤΣΑΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 
 

Υημική Οςζία Απιθμόρ 
CAS 

Απιθμόρ 
EC 

Σαξινόμηζη Πεπιεκηικόηηηα 
% 

* Αέπιο σλώπιο 7782-50-5 231-959-5 C;R34 
T; R23 

Xi;R36/37/38 
N;R50 

Αέξην ππφ πίεζε H280, 
νβαξά Γεξκ. Δγθαχ. 

θαη νθζαι. Βιάβεο 
H314, 

Πξνθ. Γεξκ. Δξεζ. 
H315, 

Δξεζ. καηηψλ H319, 
Σνμηθφ ζε πεξίπησζε 

εηζπλνήο H331, 
Πξνθ. Δξεζ. Αλαπλ. 

Οδνχ H335, 
Ομεία Τδξ. Οξγαλ. H400 

 

*Δραστική Ουσία 
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4: ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ 
 
4.1 Πεπιγπαθή ηυν μέηπυν ππώηυν βοηθειών  
 
Γενικέρ οδηγίερ:  Να απνκαθξχλεηε ακέζσο ηα ελδχκαηα πνπ ιεξψζεθαλ κε ην πξντφλ. 

πκπηψκαηα δειεηεξηάζεσο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αθφκα θαη κεηά απφ 
αξθεηέο ψξεο; Χο εθ ηνχηνπ, ηαηξηθή παξαθνινχζεζε πξνηείλεηαη γηα 
ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο κεηά ην αηχρεκα. Μεηαθέξεηαη ηνλ αζζελή απφ ηελ 
πεξηνρή θηλδχλνπ θαη βάιηε ηνλ λα μαπιψζεη ζε θαιά αεξηδφκελν θαη δεζηφ 
ρψξν. 

Μεηά ηην ειζπνοή: Απνκαθξχλεηε ηνλ αζζελή απφ ην ρψξν ηεο έθζεζεο.  ε πεξίπησζε θηλδχλνπ 
ιηπνζπκίαο, κεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζε ζηαζεξή πιάγηα ζέζε. Αλ ν αζζελήο 
δπζθνιεχεηαη λα αλαπλεχζεη θαιέζηε έλα εηδηθεπκέλν πξφζσπν λα δψζεη 
νμπγφλν κέζσ κάζθαο πξνζψπνπ. Δθαξκφζηε ηερλεηή αλαπλνή εάλ ην ζχκα 
δελ αλαπλέεη. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

Μεηά ηην επαθή με ηα μάηια: Μεηά ηελ επαθή κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα αλνηρηά κάηηα γηα αξθεηά ιεπηά 
θάησ απφ ηξερνχκελν λεξφ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί 
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθφζνλ είλαη εχθνιν. Μεηαθέξεηε ηνλ 
πξνζβιεζέληα ζε νθζαικνινγηθή θιηληθή. 

Μεηά ηην επαθή με ηο δέπμα: Αθαηξέζηε ακέζσο ηε κνιπζκέλε ελδπκαζία, παπνχηζηα θαη δεξκάηηλα είδε. 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα μεπιχλεηε ην δέξκα πνπ έρεη εθηεζεί, κε 
ζαπνχλη θαη άθζνλν λεξφ. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα. Αλ ππάξρεη 
νίδεκα, εξπζξφηεηα, θιχθηαηλεο, ή εξεζηζκφο θαιέζηε ηαηξηθή βνήζεηα. 

Μεηά ηην καηάποζη:     Μην πποκαλέζεηε εμεηό. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα κε άθζνλν λεξφ. Γψζηε 
ηερλεηή αλαπλνή εάλ είλαη απαξαίηεην. Αλ ε αλαπλνή είλαη δχζθνιε, δψζηε 
νμπγφλν. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ. 

4.2 ημανηικόηεπα ζςμπηώμαηα και επιδπάζειρ, οξείερ ή μεηαγενέζηεπερ: Σν αέξην ριψξην είλαη ηνμηθφ 
θαη εξεζηζηηθφ, κε εηζπλνή σο ε θπξηφηεξε νδφ έθζεζεο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ εξεζηζκφ ησλ 
βιελλνγφλσλ πνπ αθνινπζείηαη απφ πφλν ζην ζηήζνο, εκεηφ, πνλνθέθαιν, άγρνο θαη ηελ αίζζεζε ηεο 
αζθπμίαο. Δλδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή. νβαξή έθζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζε ρεκηθή πλεπκνλίηηδα θαη πλεπκνληθφ νίδεκα θαη κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. 
 
4.3 Ένδειξη οποιαζδήποηε απαιηούμενηρ άμεζηρ ιαηπικήρ θπονηίδαρ και ειδικήρ θεπαπείαρ 
πκπησκαηηθή ζεξαπεία 
.  
5: ΜΔΣΡΑΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 
5.1 Πςποζβεζηικά μέζα 

Καηάλληλα μέζα πςπόζβεζηρ:      Φεθαζκφ λεξνχ, νκίριε ή αθξφ. Γηα κεγάιεο ππξθαγηέο, 
ρξεζηκνπνηήζηε ιεπηφ ςεθαζκφ λεξνχ. Υξεζηκνπνηήζηε λεξφ 
γηα αξθεηή ψξα θαη κεηά ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο. 
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Ακαηάλληλα μέζα πςπόζβεζηρ:         Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή αινγνλσκέλα  

ππξνζβεζηηθά κέζα. 
 
 
5.2 Διδικοί κίνδςνοι πος πποκύπηοςν         
από ηην οςζία ή ηο μείγμα:                     Μπνξεί λα αληηδξάζεη γηα λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά ή / θαη έθξεμε 

θαηά ηελ επαθή κε ην λέθηη, αηζέξα, ακκσλία, 
πδξνγνλάλζξαθεο, ή άιια εχθιεθηα. 

 
5.3 Πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ: Φνξάηε απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη πξνζηαηεπηηθά 

ελδχκαηα φηαλ είλαη αλάγθε. Υξεζηκνπνηήζηε ππξνζβεζηηθά 
κέζα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν. Μελ αθήλεηε ην κνιπζκέλν λεξφ ηεο 
ππξφζβεζεο γηα λα εηζέιζεη ζην έδαθνο, ηα ππφγεηα ή ηα 
επηθαλεηαθά λεξά. 

 
6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 
 
6.1 Πποζυπικέρ πποθςλάξειρ, αηομικόρ πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ και διαδικαζίερ έκηακηηρ 
ανάγκηρ  
 
Πποζυπικέρ πποθςλάξειρ: Δθθελψζηε ην δσκάηην απφ φιν ην απξνζηάηεπην πξνζσπηθφ.  

Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Δμαζθαιίζηε 
επαξθή αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Απνθχγεηε ηελ άκεζε 
επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηελ ελδπκαζία.  

 
6.2 Πεπιβαλλονηικέρ πποθςλάξειρ: Μελ αθήλεηε λα εηζρσξήζεη ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο, ζε 

επηθαλεηαθά ή ππφγεηα λεξά θαη ην έδαθνο. Αλ ην πξντφλ 
κνιχλεη ιίκλεο, πνηακνχο ή ππνλφκνπο, εηδνπνηήζηε ηηο 
αξκφδηεο αξρέο ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. 

 
 
6.3 Μέθοδοι και ςλικά για πεπιοπιζμό  
και καθαπιζμό: Δάλ πεγή ηεο δηαξξνήο, είλαη έλαο θχιηλδξνο, εάλ είλαη δπλαηφ, 

κεηαθηλήζηε ην θχιηλδξν ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή ζε κηα 
απνκνλσκέλε πεξηνρή. Ζ δηαξξνή απφ ηνλ θχιηλδξν λα 
αδεηάζεη κέζα απφ έλα αλαγσγηθφ κέζν φπσο θαπζηηθή ζφδα, ή 
αλζξαθηθφ λάηξην. Οη αηκνί ρισξίνπ είλαη βαξχηεξνη απφ ηνλ 
αέξα, θαη είλαη πηζαλφ γηα απηνχο λα παγηδεπηνχλ ζηηο 
ρακειφηεξεο πεξηνρέο. Υξεζηκνπνηήζηε ην λέθνο λεξνχ γηα λα 
πγξάλεηε έλα ζχλλεθν ρισξίνπ θαη κείσζε ησλ αηκψλ. Σα πγξά 
ή ηα ζηεξεά ππνιείκκαηα ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζχκθσλα 
κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 

 
7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 
 
7.1 Πποθςλάξειρ για αζθαλή σειπιζμό Να θπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, θαη καθξηά απφ παηδηά. 
      Απνζεθεχεηαη ζε δξνζεξφ θαη μεξφ κέξνο. 
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Παξέρεηε επαξθή εμαεξηζκφ. 
Παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα εξγαδφκελνπο πνπ ρεηξίδνληαη 
ην ριψξην.  
Σαθηηθφ έιεγρν θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη 
ξνπκπηλέδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ριψξην 
Να  ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαιά αεξηδφκελεο πεξηνρέο. 
Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. 
Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θαηάιιεια γάληηα, 
θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ / πξνζψπνπ θαηά ηνλ ρεηξηζκφ. 
Απνζεθεχζηε καθξηά απφ νμεηδσηηθά θαη πεγέο αλάθιεμεο. 
Κξαηήζηε ηα πιηθά θαζαξηζκνχ γηα δηαξξνέο θνληά ζηνπο 
ρψξνπο απνζήθεπζεο. 
Καθή ρξήζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία. 
Απνθχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 

 
Πληποθοπίερ για ηην πποζηαζία  Κξαηήζηε καθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο - Μελ θαπλίδεηε. 
από εκπήξειρ και πςπκαγιέρ: 
 
7.2 ςνθήκερ για ηην αζθαλή θύλαξη, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηςσόν αζςμβαηόηηηερ 
Αποθήκεςζη  
Απαιηήζειρ πος ππέπει να πληπούνηαι  Απνζεθεχεηε ηνπο θπιίλδξνπο ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν. 
από αποθήκερ και πεπιέκηερ: Οη θχιηλδξνη πξέπεη λα δηαηεξνχληα εξκεηηθά θιεηζηνί. 

Φπιάζζεηε ζε δξνζεξφ, μεξφ κέξνο <45oC. Απνζεθεχεηε κφλν 
θπιίλδξνπο ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία θαη πνπ δελ έρνπλ αλνηρζεί 
καθξηά απφ ην ειηαθφ θσο θαη ηελ έμνδν θηλδχλνπ. Πιήξεο 
θηάιεο δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη 
κήλεο.  
Απνζεθεχεηαη καθξηά απφ ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο, ηηο ειεχζεξεο 
θιφγεο θαη κε ζπκβαηέο νπζίεο. 

 
Πληποθοπίερ για αποθήκεςζη ζε ένα       Μαθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Αλαθέξεζηε ζηνπο 
κοινό σώπο θύλαξηρ:   Δζληθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 
 
7.3 Διδική ηελική σπήζη/ειρ:   Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. Δάλ ην πξντφλ ή κείγκαηα απηνχ 
      ςεθάδνληαη, ε αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία είλαη ππνρξεσηηθή 
 
8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
8.1 Παπάμεηποι ελέγσος 
ςζηαηικά με οπιακέρ ηιμέρ πος απαιηούν παπακολούθηζη ζηο σώπο επγαζίαρ: 
 
7782-50-5 Αέπιο σλώπιο 
 
Όξηα Έθζεζεο Δξγαζίαο Δπξσπατθή έλσζε:    Βξαρππξφζεζκε ηηκή : 1.5 mg/m3 (0.5ppm) 
 

DNELs- Derived No-Effect Levels = Τπολογιζμένα Δπίπεδα Υυπίρ Δπιπηώζειρ (ΤΔΥΔ) 

Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 
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Predicted No Effect Concentration 
(PNEC) 
Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο  
 
8.2 Έλεγσοι έκθεζηρ 
Αηομικόρ πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ 
Γενικά μέηπα πποζηαζίαρ και ςγιεινήρ 
Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη: Έλα ζχζηεκα ηνπηθήο ή / θαη γεληθήο απαγσγήο θαπζαεξίσλ γηα ηελ 
δηαηήξεζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξε. 
Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία γηα έθζεζε απφ 5 θαη 10 ppm αληίζηνηρα: 
Κάζε αλαπλεπζηήξα παξνρήο αέξα θαη 
Κάζε αλαπλεπζηήξα παξνρήο αέξα κε πιήξε κάζθα. 
Σα ζπλήζε πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο γηα ην 
ρεηξηζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ. 
Πάληα λα ρξεζηκνπνηείηε νινθιεξσκέλε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πνπ είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε γηα 
δηαβξσηηθέο ρεκηθέο  νπζίεο. 
Απνθχγεηε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. 
Μαθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 
Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. 
Βγάιηε ακέζσο φια ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη μεπιχλεηε ηα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. 
Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο θαηά ηα δηαιείκκαηα θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 
Φπιάγεηε ηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία μερσξηζηά. 
Να κελ αλαπλέεηε αέξηα / αηκνχο / εθλεθψκαηα. 
Γηαζέζηε κπάλην καηηψλ. 
Αλ δηαθηλνχληαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, λα παξέρνληαη ληνπο έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
Αναπνεςζηική πποζηαζία:   Δμαζθαιίζηε επαξθή αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Φνξάηε  
      θαηάιιειν αλαπλεπζηηθφ εμνπιηζκφ φηαλ ρξεηάδεηαη.  
                                                                        
Πποζηαζία σεπιών:    Σα πξνζηαηεπηηθά γάληηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο ηεο ΔΔ  
89/686 / EOK θαη ην πξφηππν EN 374. Υξεζηκνπνηείηε κφλν  
γάληηα γηα ρεκηθά κε ηελ επηζήκαλζε CE ηεο θαηεγνξίαο III. 
Δπηιέμηε ην πιηθφ ηνπ γαληηνχ ιακβάλνληαο ππ 'φςε ηνπο  
ρξφλνπο δηέιεπζεο, ην βαζκφ δηαπεξαηφηεηαο θαη ηελ  
ππνβάζκηζε. 
Σχπνο γαληηνχ:  
Α. Φπζηθφ θανπηζνχθ, πάρνο 1mm, ρξφλνο δηαπεξαηφηεηαο 
>480 ιεπηά. 
Β. Νηηξίιην, πάρνο 0.4mm, ρξφλνο δηαπεξαηφηεηαο >480 ιεπηά. 
 

Πποζηαζία μαηιών:    Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ζχκθσλα κε EN 166: 2001. Δάλ ππάξρεη  
      πηηζίιηζκα, θνξέζηε πιήξε πξνζηαζία πξνζψπνπ. 
 
Πποζηαζία δέπμαηορ:  Φνξάηε απξνζπέιαζηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία (απφ Viton, 

θανπηζνχθ, ηεθιφλ). Πξέπεη λα αθνινπζνχληαη κε απζηεξφηεηα 
θαη ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηα ζπλήζε πξνζηαηεπηηθά 
κέηξα γηα ρεηξηζκφ 
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ρεκηθψλ νπζηψλ. Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. Πιέλεηε ηα 
ρέξηα ζαο θαηά ηα δηαιείκκαηα θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο.  
Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. Γηα ηελ ηπραία έθιπζε φρη 
γλσζηψλ ζπγθεληξψζεσλ, λα θνξάηε έλα θνκκάηη, ζπλνιηθήο 
θνζηνχκη  ελζπιάθσζεο απφ Βνπηχιην επηθαιπκκέλν λάηινλ ή 
ηζνδχλακν. 
 

 
 
9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
 
Υπώμα:                                        Πξαζηλνθίηξηλν έσο θερξηκπαξφρξσκν αέξην 
Οζμή:                                           Δξεζηζηηθφ, έληνλε νζκή 
Πίεζη Αημού (Vapour Pressure): 6.9 bar (100 psi) (@20°C [68°F]) 
Κπίζιμη Πίεζη:   38.7 bar (561.4 psi) 
ημείο βπαζμού:                         -34 ° C  
ημείο ανάθλεξηρ:                      Γελ ηζρχεη. 
Πςκνόηηηα ζηοςρ 50 ° C:            2.7 kg / m3 ,  
Γιαλςηόηηηα ζηο νεπό:        8620 mg/l 
 
10: ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ 
 
To αέξην ριψξην είλαη έλαο ηνμηθφο, δηαβξσηηθφο παξάγνληαο, ην νπνίν είλαη ζηαζεξφ εθφζνλ απνζεθεχεηαη 
ζε θξχεο θαη ζθνηεηλέο ζπλζήθεο.  
 
Γπαζηικόηηηα: Μπνξεί λα αληηδξάζεη βίαηα κε εχθιεθηα πιηθά. 

Αληηδξά κε ην λεξφ γηα λα ζρεκαηίζνπλ δηαβξσηηθά νμέα θαη 
ελδέρεηαη λα αληηδξάζεη βίαηα κε αιθάιηα. 

 
Πιθανόηηηα επικίνδςνυν ανηιδπάζευν: Αληηδξά βίαηα κε αλαγσγηθά κέζα θαη εχθιεθηα πιηθά. 
 
Δπικίνδςνα πποφόνηα αποζύνθεζηρ: Γελ απνζπληίζεηαη αιιά αληηδξά βίαηα λα ζρεκαηίζεη 

πδξνρισξηθφ νμχ θαη άιιεο ηνμηθέο  ή / θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο. 
 
ςνθήκερ ππορ αποθςγή: Απνθχγεηε ηελ έθζεζε ζε ζεξκφηεηα, πεγέο αλάθιεμεο θαη 

αλνηθηή θιφγα. Απνθχγεηε ηελ έθζεζε ζε ζεξκφηεηα, πεγέο 
αλάθιεμεο θαη αλνηθηή θιφγα. ε ςειέο ζεξκνθξαζίεο 
απειεπζεξψλεηαη πδξνριψξην, ην νπνίν κπνξεί λα δηαζπαζζεί 
θαη λα αληηδξάζεη κε εχθιεθηα πιηθά. Απνθχγεηε ηελ έθζεζε ζε 
ππεξηψδε αθηηλνβνιία πνπ κπνξεί νδεγήζεη ζε δηάζπαζε θαη 
έθξεμε. Απνθχγεηε ηελ έθζεζε ζηελ πγξαζία. 

 
Μη ζςμβαηά ςλικά:                                      Τδξνγνλάλζξαθεο, εχθιεθηα πιηθά, βάζεηο, νμέα, κέηαιια, 

κεηαιιηθά άιαηα, αλαγσγηθά κέζα, νμεηδσηηθά πιηθά, αινγφλα. 
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11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
To αέξην ριψξην ηαμηλνκείηαη  σο νπζία επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη επηβιαβή γηα ηα κάηηα θαη 
ην δέξκα. 
 
Οξεία Σοξικόηηηα 
 
77782-50-5 Αέπιο σλώπιο 
Γηα Δηζπλνήο - αξνπξαίνο LC50 293 ppm/1hr 
Γηα Δηζπλνήο - πνληίθη LC50 37 ppm/1hr 
Γηα Δηζπλνήο - ηλδηθφ ρνηξίδην LC50 30 ppm/1hr 
Γηα Δηζπλνήο - θνπλέιη LC50 660 ppm/1hr 
 
ςμπηώμαηα (Αέπιο σλώπιο) 
Μπνξεί λα επηδεηλψζεη πξνυπάξρνπζεο θαξδηαθέο παζήζεηο θαη λα πξνθαιέζεη ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή 
αλεπάξθεηα. ε πςειέο ζπγθεληξψζεηο, ην αέξην ριψξην εξεζίδεη ην δέξκα θαη κπνξεί δεκηνπξγήζεη ηηο 
αηζζήζεηο ηεο θαχζεο, θαη ην ηξχπεκα ηνπ δέξκαηνο, κε θιεγκνλή θαη ζρεκαηηζκφ θνπζθάισλ. 
 
Σοπικέρ επιδπάζειρ:                           Eηζπλνή 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ εξεζηζκφ ησλ βιελλνγφλσλ πνπ 
αθνινπζείηαη απφ πφλν ζην ζηήζνο, εκεηφ, πνλνθέθαιν, ην άγρνο θαη 
ηελ αίζζεζε ηεο αζθπμίαο. Δλδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζνβαξέο 
δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή. νβαξή έθζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
ρεκηθή πλεπκνλίηηδα θαη πλεπκνληθφ νίδεκα θαη κπνξεί λα απνβεί 
κνηξαία. 

 
     Γέξκα θαη ηα κάηηα 

Ζ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθαχκαηα, 
άκεζε επαθή ησλ καηηψλ κε πγξφ ριψξην ζα πξνθαινχζε ζνβαξά 
εγθαχκαηα ζηα κάηηα, αθφκε θαη ηχθισζε. 

 
Μακποππόθεζμη ηοξικόηηηα: Οη κεγαιχηεξνη ζηφρνη ηεο ρξφληαο ηνμηθφηεηαο ηνπ αεξίνπ ρισξίνπ είλαη 

ε αλαπλεπζηηθή νδφο θαη ην αίκα. 
 
12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 

Κινηηικόηηηα:  ην έδαθνο, ε πςειή δηαιπηφηεηα ζην λεξφ ηνπ ρισξίνπ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε πςειή θηλεηηθφηεηα. 
ην λεξφ, ην ριψξην κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ειεχζεξν δηαζέζηκν ριψξην. 
ηελ αηκφζθαηξα, ην αέξην ριψξην θσηναπνηθνδνκείηαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 
Δμμονή /αποζςνηιθεζιμόηηηα: Βηναπνηθνδφκεζε (ζε λεξφ): Ο ρξφλνο κηζήο δσήο: 1,3 έσο 5 ψξεο 

Φσηναπνηθνδφκεζε (ζηνλ αέξα): Ο ρξφλνο κηζήο δσήο: 10 ιεπηά  
 
Βιοζςζζώπεςζη: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ βηνζπζζψξεπζε ζε δψα. 
 
Οικοηοξικόηηηα: Δίλαη πνιχ ηνμηθφ ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο: 
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2.3 
8 
5.1 
 
2.3+8+5.1 
2.3+8+5.1 
2.3+8+5.1 
 

 
Ομεία Σνμηθφηεηα:  

  LC50 fishes (96h)(Mortality) 138 ug/l (Orangethroat darter Etheostoma 
  spectabile) 

 

13: ΣΟΙΥΔΙΑΥΔΣΙΚΑΜΔΣΗΝΓΙΑΘΔΗ 
 
13.1 Μέθοδορ διασείπιζηρ αποβλήηυν: 
 
Απόβληηα:  Ζ απφξξηςε απνβιήησλ θαη ππνιεηκκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Απνξξίςηε ηα κνιπζκέλα πιηθά 
σο επηθίλδπλα απφβιεηα. Μελ αθήλεηε λα εηζέιζεη ζηελ απνρέηεπζε, 
ηηο πδάηηλεο νδνχο ή ην έδαθνο. Απειεπζεξψζηε ην αέξην, φρη ην πγξφ. 
Απνξξνθήζηε κε αιθαιηθφ δηάιπκα θαπζηηθήο ζφδαο, ή ελπδαησκέλν 
αζβέζηε. 

 
Γενικά:  πκβνπιεπηείηε ηηο δεκφζηεο αξρέο γηα πιεξνθνξίεο ζε πεξίπησζε 

δηαρείξηζεο κεγάισλ φγθσλ απνβιήησλ. 
 
14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔΣ ΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 
14.1. UN number 
UN No. (ADR):                              
UN No. (IMDG):                            
UN No. (IATA):                             
 
 
14.2 Οικεία ονομαζία αποζηολήρ ΟΗΔ:                                  Αέξην ριψξην (Chlorine gas) 
 
14.3. Transport hazard class(es): 
 
Καηεγνξία:                                              ηνμηθά αέξηα. 
Τπνθαηεγνξία 1        δηαβξσηηθέο νπζίεο 
Τπνθαηεγνξία 2        νμεηδσηηθέο νπζίεο 
 
ADR Label No:                           
IMDG Class:                               
IATA Class:                                
 
 

 
 
 
14.4 Ομάδα ζςζκεςαζίαρ 
ADR, IMDG, IATA. Γελ εθαξκφδεηαη 

1017 
1017 
1017 
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14.5 Πεπιβαλλονηικοί Κίνδςνοι: Ναη 
Ρςπανηήρ Θαλάζζηρ: Ναη 
 
 
Διδική ζήμανζη (ADR): Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
  
14.6 Διδικέρ πποθςλάξειρ για ηον σπήζηη: Πξνεηδνπνίεζε: Ομεηδσηηθέονπζίεο,δηαβξσηηθέο νπζίεο, 

ηνμηθά αέξηα. 
 
Απιθμόρ EMS:                                                             F-C,S-U 
 
14.7 Μεηαθοπά Υύδην μεηαθοπά ζύμθυνα με ηο 
παπάπηημα ΙΙ ηοςMARPOL73/78 και ηον κώδικα IBC Γελ εθαξκφδεηαη  
 
Μεηαθοπερ/ Ππόζθεηερ πληποθοπίερ:  Γελ δηαηίζεληαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
 
15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 
Κανονιζμοί ΔΔ 
Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε επηζήκαλζε έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 67/548/ΔΟΚ θαη 1999/45/ΔΚ θαη 
ηνλ Καλνληζκφ (CLP)1272/2008 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ) θαη 
ιακβάλνπλ ππφςε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην πξντφλ. 
 
Δπιζήμανζη ζύμθυνα με ηον κανονιζμό (EC) 1272/2008 
 
Δκονογπάμμαηα Κινδύνος 

     
  GHS03   GHS05    GHS04    GHS06    GHS09 
 
Γηλώζειρ Δπικινδςνόηηηαρ 
H270 Μπνξεη πξνθαιέζεη ή λα αλαδσππξψζεη θσηηά.  
H280 Πεξηέρεη αέξην ππφ πίεζε; κπνξεί λα εθξαγεί αλ ζεξκαλζεί. 
H314 Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαχκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο 
H315 Πξνθαιεί δεξκαηηθφ εξεζηζκφ,  
H331Σνμηθφ ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  
H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ, 
H400 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 
 
Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Ππόλητη 
P102 Κξαηείζηε καθξηά απφ παηδηά. 
P220 Γηαηεξείηαη / Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ελδχκαηα / αζχκβαηα πιηθά / εχθιεθηα πιηθά. 
P233 Ο πεξηέθηεο λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφο.  
P244 Κξαηήζηε βαιβίδεο θαη εμαξηήκαηα θαζαξφ απφ ιάδη θαη γξάζν. 
P260 Μελ αλαπλέεηαη αλαζπκηάζεηο/αέξηα/ζπγθεληξψζεηο ζηαγνληδίσλ/αηκνχο/εθλεθψκαηα  
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P261 Aπνθεχγεηε λα αλαπλέεηε ζθφλε /αλαζπκηάζεηο /αέξηα /ζπγθεληξψζεηο ζηαγνληδίσλ/αηκνχο/ 
εθλεθψκαηα. 
P262 Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, κε ην δέξκα ή κε ηα ξνχρα 
P264 Πιχλεηε θαιά ηα ρέξηα κεηά ην ρεηξηζκφ. 
P280+P284 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 
κάηηα, ην πξφζσπν θαη ηελ αλαπλνή. 
P271 Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε αλνηθηφ ή θαιά αεξηδφκελν ρψξν.  
P273 Απνθχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 
 
Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Απόκπιζη 
P301 + P330+P331+P313: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Ξεπιχλεηε ην ζηφκα. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ. 
πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ. 
P305 + P351 + P338+P313: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα 
αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθφζνλ είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 
πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ. 
P303 + P361+P353+P313: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Αθαηξέζηε φια ηα κνιπζκέλα 
ελδχκαηα Ξεπιχλεηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη ην ζεκείν επαθήο. πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ. 
P 304+ 340 + 342 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΗΠΝΟΉ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη αθήζηε ηνλ 
λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή. Δάλ παξνπζηάδνληαη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 
κεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζην λνζνθνκείν ή ζε ηαηξφ. 
 
Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Αποθήκεςζη 
P233 Ο πεξηέθηεο λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφο. 
P403+ P405 Απνζεθεχεηαη ζε ζθνηεηλφ, θαιά αεξηδφκελν ρψξν θαη θιεηδσκέλν 
  
Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ- Γιάθεζη 
P501 Απνξξίςεηε ηα πεξηερφκελα / δνρείν σο επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο 
θαλνληζκνχ. 
 

16:ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
Υπήζη πποφόνηορ: Απνιχκαλζε λεξνχ, επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, θαη ρξήζε ζηελ βηνκεραλία. 
Σν πεξηερφκελν θαη ε κνξθή απηνχ ηνπ ΓΓΑ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ 
αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH)θαη κε ηνλ  Καλνληζκφ 
(CLP)1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008γηα ηελ 
ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ 
θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 67/548/EΟΚ θαη 1999/45/EΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ. 
1907/2006. 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο, πξννξίδνληαη κφλν σο νδεγφο 
γηα ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζσζηέο εμ φζσλ γλσξίδνπκε θαηά 
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, σζηφζν δελ δίλεηε θακηά εγγχεζε ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο 
ζρεηίδνληαη κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ζε 
ζπλδπαζκφ κε άιια πιηθά ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία. Ο ρξήζηεο αλαιακβάλεη θάζε επζχλε γηα 
νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκηά πξνθχςεη απφ ηελ θαθή ρξήζε θαη απφ απνηπρία λα εθαξκφζεη ηηο 
ζπληζηψκελεο πξαθηηθέο, ή απφ θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε ίδηα ε θχζε ηνπ πξντφληνο. Σν πξντφλ δελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηε παξά κφλν γηα ηελ δεδεισκέλε ρξήζε ή ρξήζεηο ρσξίο λα δεηεζεί ζπκβνπιή απφ ηελ 
εηαηξεία Α.Π. ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ ΛΣΓ. 


