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1: ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ  ΚΑΙ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

Δμποπική ονομαζία Πεπιγπαθή ςζκεςαζία Κυδικόρ 

 
SODIUM 

HYPOCHLORITE 12% 
 

ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΓΔ ΝΑΣΡΙΟ12% 220L  

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 99 628354 

 

2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗTΑ 
 
2.1 Σαξινόμηζη ηος Μείγμαηορ 
 
Σαξινόμηζη ζύμθυνα με ηον Κανονιζμό (EC) 1272/2008 

GHS05 
Πποκαλεί ζοβαπά δεπμαηικά εγκαύμαηα και οθθαλμικέρ βλάβερ (Καηηγοπία1Β), Η314  

GHS09 
Οξεία ςδαηική ηοξικόηηηα (Καηηγοπία 1), H400 
 
EUH031: ε επαθή με οξέα ελεςθεπώνει ηοξικά αέπια 
 
 
Σαξινόμηζη ζύμθυνα με ηιρ Δςπυπαφκέρ Οδηγίερ 67/548/EEC, 1999/45/EC 
 

 
 
C: Γιαβπυηικό R41 
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N: Δπικίνδςνο για ηο Πεπιβάλλον  
 
R50 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 
 
2.2 ηοισεία Δπιζήμανζηρ 
Δπιζήμανζη ζύμθυνα με ηον κανονιζμό (EC) 1272/2008 
 
Δικονογπάμμαηα Κινδύνος   

  
GHS05 GHS09 

Πποειδοποιηηική λέξη: ΚΙΝΓΤΝΟ 

Γηλώζειρ Δπικινδςνόηηηαρ 

H314: Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο 

H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 

EUH031: ε επαθή κε νμέα ειεπζεξώλεη ηνμηθά αέξηα  

 

Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Ππόλητη 

P260: Μελ αλαπλέεηε ζθόλε/αλαζπκηάζεηο/αέξηα/ζηαγνλίδηα/αηκνύο/εθλεθώκαηα. 

P264: Πιύλεηε θαιά ηα ρέξηα κεηά ην ρεηξηζκό. 

P273: Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

P280+P284: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

κάηηα, ην πξόζσπν θαη ηεο αλαπλνήο. 

P305 + P351 + P338: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά 

ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 

 

Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Απόκπιζη 

P301 + P330+P331: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό. 

P303 + P361+P353: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Αθαηξέζηε όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα 

Ξεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη ην ζεκείν επαθήο. 

 

Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Αποθήκεςζη 

P403+ P405: Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν θαη θιεηδσκέλν 

 

Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ- Γιάθεζη 

P501: Γηαζέζηε ην πιηθό θαη ηνλ πεξηέθηε ζαλ επηθίλδπλα απόβιεηα, ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο 

θαλνληζκνύο. 
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ςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ 

EUH031: ε επαθή κε νμέα ειεπζεξώλνληαη ηνμηθά αέξηα 

Άλλοι κίνδςνοι 

Αποηελέζμαηα ηηρ αξιολόγηζηρ ABT και αΑβΒ: Καλέλα δελ είλαη εθαξκόζηκν. 

 

3: ΤΣΑΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

 

Υημική Οςζία Απιθμόρ 
CAS 

Απιθμόρ 
EC 

Σαξινόμηζη Πεπιεκηικόηηηα 
% 

Τπνρισξηώδεο Νάηξην* 7681-52-9 231-668-3 
 

C; R34 R31, N; R50 
Διαβπ. Δέπματορ 1Β 

H314; 
Οξεία Υδπ. Οπγαν. 1, 

H400 

12.0 

*Δραστική Ουσία 

 

4: ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ 
 
4.1 Πεπιγπαθή ηυν μέηπυν ππώηυν βοηθειών  
 
Γενικέρ οδηγίερ:  Να απνκαθξύλεηε ακέζσο ηα ελδύκαηα πνπ ιεξώζεθαλ κε ην πξντόλ. 

πκπηώκαηα δειεηεξηάζεσο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ αθόκα θαη κεηά από 
αξθεηέο ώξεο; Ωο εθ ηνύηνπ, ηαηξηθή παξαθνινύζεζε πξνηείλεηαη γηα 
ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κεηά ην αηύρεκα. Μεηαθέξεηαη ηνλ αζζελή από ηελ 
πεξηνρή θηλδύλνπ θαη βάιηε ηνλ λα μαπιώζεη ζε θαιά αεξηδόκελν θαη δεζηό 
ρώξν. 

Μεηά ηην ειζπνοή: Απνκαθξύλεηε ηνλ αζζελή από ην ρώξν ηεο έθζεζεο.  ε πεξίπησζε θηλδύλνπ 
ιηπνζπκίαο, κεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζε ζηαζεξή πιάγηα ζέζε. Αλ ν αζζελήο 
δπζθνιεύεηαη λα αλαπλεύζεη θαη αλαπηύζζεη έλα γαιαδσπό απνρξσκαηηζκό 
ηνπ δέξκαηνο (πνπ ππνδειώλεη έιιεηςε νμπγόλνπ ζην αίκα - θπάλσζε), 
απνκαθξύλεηε θάζε εκπόδην, θαιέζηε έλα εηδηθεπκέλν πξόζσπν λα δώζεη 
νμπγόλν κέζσ κάζθαο πξνζώπνπ. Δθαξκόζηε ηερλεηή αλαπλνή εάλ ην ζύκα 
δελ αλαπλέεη. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

Μεηά ηην επαθή με ηα μάηια: Μεηά ηελ επαθή κε ηα κάηηα: Ξεπιύλεηε ηα αλνηρηά κάηηα γηα αξθεηά ιεπηά 
θάησ από ηξερνύκελν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί 
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. Μεηαθέξεηε ηνλ 
πξνζβιεζέληα ζε νθζαικνινγηθή θιηληθή. 

Μεηά ηην επαθή με ηο δέπμα: Αθαηξέζηε ακέζσο ηε κνιπζκέλε ελδπκαζία, παπνύηζηα θαη δεξκάηηλα είδε. 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα μεπιύλεηε ην δέξκα πνπ έρεη εθηεζεί, κε 
ζαπνύλη θαη άθζνλν λεξό. άθζνλν λεξό. Αλ ππάξρεη νίδεκα, εξπζξόηεηα, 
θιύθηαηλεο, ή εξεζηζκόο θαιέζηε ηαηξηθή βνήζεηα.  
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Μεηά ηην καηάποζη:  Μην πποκαλέζεηε εμεηό. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε άθζνλν λεξό, θαη δώζηε    
ζηνλ πξνζβιεζέληα λα πηεί άθζνλν λεξό εθόζνλ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 
Καιέζηε ακέζσο γηαηξό. 

4.2 ημανηικόηεπα ζςμπηώμαηα και επιδπάζειρ, οξείερ ή μεηαγενέζηεπερ: Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο 

 

4.3 Ένδειξη οιαζδήποηε απαιηούμενηρ άμεζηρ ιαηπικήρ θπονηίδαρ και ειδικήρ θεπαπείαρ 
πκπησκαηηθή ζεξαπεία 

.  

5: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 

Σο ςλικό δεν είναι εύθλεκηο. 

 

5.1 Πςποζβεζηικά μέζα 

Καηάλληλα μέζα πςπόζβεζηρ: Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2),ή 
εθηνμεπηήξαο λεξνύ (ςεθαζκόο κε λεξό). Καηαπνιεκήζηε ηηο 
κεγαιύηεξεο ππξθαγηέο κε εθηνμεπηήξα λεξνύ. 

Ακαηάλληλα μέζα πςπόζβεζηρ: Νεξό κε πιήξε εθηίλαμε 
 
 
5.2 Διδικοί κίνδςνοι πος πποκύπηοςν     Ζ θαύζε παξάγεη εξεζηζηηθέο, ηνμηθέο θαη επηβιαβείο 
από ηην οςζία ή ηο μείγμα:                       αλαζπκηάζεηο θαη ειεύζεξν ριώξην.  
 
5.3 Πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ: Φνξάηε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη πξνζηαηεπηηθά 

ελδύκαηα όηαλ είλαη αλάγθε. Υξεζηκνπνηήζηε ππξνζβεζηηθά 
κέζα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ 
πεξηβάιινληα ρώξν. 

 

6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 
 
6.1 Πποζυπικέρ πποθςλάξειρ, αηομικόρ πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ και διαδικαζίερ έκηακηηρ 
ανάγκηρ  
 
Πποζυπικέρ πποθςλάξειρ: Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Δμαζθαιίζηε 

επαξθή αεξηζκό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. 
 
6.2 Πεπιβαλλονηικέρ πποθςλάξειρ: Μελ αθήλεηε λα εηζρσξήζεη ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο, ζε 

επηθαλεηαθά ή ππόγεηα λεξά θαη ην έδαθνο. Αλ ην πξντόλ 
κνιύλεη ιίκλεο, πνηακνύο ή ππνλόκνπο, εηδνπνηήζηε ηηο 
αξκόδηεο αξρέο ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. 

 
6.3 Μέθοδοι και ςλικά για πεπιοπιζμό  
και καθαπιζμό: ε πεξίπησζε ηπραίαο έθιπζεο, αεξίζηε ηνλ ρώξν θαη 
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εμνπδεηεξώζηε κε ζεηώδεο λάηξην. Απνξξνθήζηε κε θαηάιιειν, 
αδξαλέο, απνξξνθεηηθό πιηθό Μελ αθήλεηε ην πξντόλ λα 
εηζέιζεη ζηελ απνρέηεπζε. Απνηξέςεηε πεξαηηέξσ δηαζπνξά, αλ 
είλαη αζθαιέο. 

 

7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

 
7.1 Πποθςλάξειρ για αζθαλή σειπιζμό Να θπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, θαη καθξηά από παηδηά. 
      Απνζεθεύεηαη ζε δξνζεξό θαη μεξό κέξνο. 

Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. 
Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θαηάιιεια γάληηα, 
θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ θαηά ηνλ ρεηξηζκό. 
Καθή ρξήζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία. 
Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 

 
Πληποθοπίερ για ηην πποζηαζία  Κξαηήζηε καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο - Μελ θαπλίδεηε. 
από εκπήξειρ και πςπκαγιέρ: 
 
7.2 ςνθήκερ για ηην αζθαλή θύλαξη, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηςσόν αζςμβαηόηηηερ 
Αποθήκεςζη  
Απαιηήζειρ πος ππέπει να πληπούνηαι    Απνζεθεύεηε ηα δνρεία ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Σα δνρεία 
από αποθήκερ και πεπιέκηερ: πξέπεη λα δηαηεξνύληα εξκεηηθά θιεηζηά. Φπιάζζεηαη ζε 

δξνζεξό, μεξό κέξνο. Απνζεθεύζηε κόλν ζε πιαζηηθά δνρεία 
θαη κε ηελ ζσζηή επηζήκαλζε. Απνζεθεύεηαη κόλν δνρεία ζηελ 
αξρηθή ζπζθεπαζία θαη πνπ δελ έρνπλ αλνηρζεί. 

 
Πληποθοπίερ για αποθήκεςζη ζε ένα       Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Αλαθέξεζηε ζηνπο 
κοινό σώπο θύλαξηρ:   Δζληθνύο θαλνληζκνύο γηα ηελ απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ πιηθώλ 
 
Καηηγοπία αποθήκεςζηρ: 5.1 A: Ομεηδσηηθέο νπζίεο. 
 
7.3 Διδική ηελική σπήζη/ειρ:   Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. Δάλ ην πξντόλ ή κείγκαηα απηνύ 
       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: 
 
Γηα ην ριώξην ην όξην 8σξεο έθζεζεο (TWA) είλαη 0.5ppm (1.5mg/m3) 
 
8.2 Έλεγσοι έκθεζηρ 
Αηομικόρ πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ 
Γενικά μέηπα πποζηαζίαρ και ςγιεινήρ 
Σα ζπλήζε πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζύκθσλα κε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο γηα ην 
ρεηξηζκό ρεκηθώλ νπζηώλ. 
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. 
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Απνθύγεηε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. 
Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 
Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. 
Βγάιηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη μεπιύλεηε 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 / αηκνύο / εθλεθώκαηα. 
Γηαζέζηε κπάλην καηηώλ. 
Αλ δηαθηλνύληαη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο, λα παξέρνληαη ληνπο έθηαθηεο αλάγθεο 
 
Αναπνεςζηική πποζηαζία:   Δμαζθαιίζηε επαξθή αεξηζκό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. Φνξάηε  
      θαηάιιειν αλαπλεπζηηθό εμνπιηζκό όηαλ ρξεηάδεηαη. 
 
Πποζηαζία σεπιών:    Σα πξνζηαηεπηηθά γάληηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο νδεγίαο ηεο ΔΔ  
89/686 / EOK θαη ην πξόηππν EN 374. Υξεζηκνπνηείηε κόλν  
γάληηα γηα ρεκηθά κε ηελ επηζήκαλζε CE ηεο θαηεγνξίαο III. 
Δπηιέμηε ην πιηθό ηνπ γαληηνύ ιακβάλνληαο ππ 'όςε ηνπο  
ρξόλνπο δηέιεπζεο, ην βαζκό δηαπεξαηόηεηαο θαη ηελ  
ππνβάζκηζε. 
Σύπνο γαληηνύ:  
Α. Φπζηθό θανπηζνύθ, πάρνο 1mm, ρξόλνο δηαπεξαηόηεηαο 
>480 ιεπηά. 
Β. Νηηξίιην, πάρνο 0.4mm, ρξόλνο δηαπεξαηόηεηαο >480 ιεπηά. 

 
 
Πποζηαζία μαηιών:    Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ζύκθσλα κε EN 166: 2001. Δάλ ππάξρεη  
      πηηζίιηζκα, θνξέζηε πιήξε πξνζηαζία πξνζώπνπ.. 
 
Πποζηαζία δέπμαηορ: Φνξάηε απξνζπέιαζηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Πξέπεη λα 

αθνινπζνύληαη κε απζηεξόηεηα θαη ζύκθσλα κε ηνπο 
γεληθνύο όξνπο ηα ζπλήζε πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ρεηξηζκό 
ρεκηθώλ νπζηώλ. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. Πιέλεηε ηα 
ρέξηα ζαο θαηά ηα δηαιείκκαηα θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. ε 
πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, βγάιηε ακέζσο όια ηα 
κνιπζκέλα ξνύρα θαη μεπιύλεηε κε ζαπνύλη θαη άθζνλν λεξό. 

Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. 
 

 
 

9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 

Δμθάνιζη:     Κηηξηλσπό πγξό 

Οζμή:      Υαξαθηεξηζηηθή ρισξίνπ 

pH:      11-12.5 
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Πςκνόηηηα:     1.16-1.22 g/cm3 

Γιαλςηόηηηα:     Γηαιπηό ζην λεξό ζε νπνηαδήπνηε αλαινγία 

10: ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 
Γπαζηικόηηηα:    Αληηδξά κε νμέα θαη κέηαιια 
 
ηαθεπόηηηα:     Αζηαζέο πξντόλ. Ζ ζεξκόηεηα θαη ην θώο απμάλνπλ ηελ  
      ηαρύηεηα δηάζπαζεο. 
 
Πιθανόηηηα επικίνδςνυν ανηιδπάζευν: ε επαθή κε νμέα απειεπζεξώλνληαη επηθίλδπλα αέξηα ρισξίνπ. 
 
ςνθήκερ ππορ αποθςγή: Απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζε ζεξκόηεηα, πεγέο αλάθιεμεο θαη 

αλνηθηή θιόγα. Απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζηελ πγξαζία. 

 

Δπικίνδςνα πποφόνηα αποζύνθεζηρ: Ζ θσηηά δεκηνπξγεί: Σνμηθά αέξηα / αηκνύο / αλαζπκηάζεηο από: 
ριώξην, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) θαη δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα(CO2). 

 
Μη ζςμβαηά ςλικά: Αληηδξά βίαηα κε ακίλεο, νμηθό ακκώλην, αλζξαθηθό ακκώλην, 

ληηξηθό θαη θσζθνξηθό ακκώλην θαη κεζαλόιε. 
 

11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  
 
Οξεία Σοξικόηηηα 
 
7681-52-9 Τποσλυπιώδερ Νάηπιο 
 
Γηα ζηόκαηνο –αξνπξαίνο LD50                         1100 mg/kg   
Γηα ζηόκαηνο - πνληίθη LD50                               880 mg/kg 
Γηα αλαπλνήο LC50/ 1 ώξα -αξνπξαίνο             >10.7 mg/L  
Γηα δέξκαηνο – θνπλέιη LD50        >20 g/kg bw 
 
Σοξικόηηηα επαναλαμβανόμενηρ δόζηρ 
NOAEL: 50 mg/kg bw/day 
 
Πιθανέρ επιδπάζειρ ζηην ςγεία 
Διζπνοή:  Δξεζηζηηθό. Δηζπλνή ηνπ εθλεθσηηθνύ δηαιύκαηνο θαη νη αηκνί κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 
εξεζηζκό ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, ζηνκαηίηηδα, λαπηία θαη πλεπκνληθό 
νίδεκα. Σαμηλνκείηαη: STOT κία εθάπαμ έθζεζε 3 
Καηάποζη: Δξεζηζκόο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο, ηνπ ιαηκνύ θαη ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνύ.. 
 
Γέπμα: Δίλαη επηβιαβέο αλ απνξξνθεζεί δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο. Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. 
 
Δπαθή με ηα μάηια: Δξεζηζηηθό. Πξνθαιεί βιάβεο ζηα κάηηα. Έρεη ηαμηλνκεζεί σο: επηβιαβέο γηα ηα κάηηα, 
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θαηεγνξίαο 1. νβαξά εγθαύκαηα θαη δπζθνξία. Μεηά από αξθεηέο ώξεο κεηά ηελ έθζεζε παξαηεξήζεθε 
επηθαλεηαθόο εξεζηζκόο ηνπ επηζειίνπ ηεο Κνξέαο. ε δύν εκέξεο κεηά ηελ έθζεζε παξαηεξείηαη πιήξεο 
αλάξξσζε. 
 

12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
Τδαηική Σοξικόηηηα 

 
Οη δνθηκέο απνδεηθλύνπλ NOEC (7 εκέξεο) = 0,0021 mg / L. Παξάγνληαο Μ = 10. 
 
Βξαρππξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζηα αζπόλδπια (καιάθηα, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia) 
Γιπθά λεξά: EC50 / LC50 = 0,141 mg / L 
Θαιάζζηα λεξά: EC50 / LC50 = 0,026 mg / L 
 
Μαθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζηα αζπόλδπια 
Θαιάζζηα λεξά: LC100 (36 εκέξεο) 0,005mg / L 
NOEC γηα ηα πδξόβηα αζπόλδπια = 0,007 mg / L 
 
Βξαρππξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζηα ςάξηα 
Γιπθά λεξά LC 50 = 0,06 mg / L 
Θαιάζζηα λεξά LC50 = 0,032 mg / L  
 
Μαθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα γηα ηα ςάξηα 
Θαιάζζηα λεξά: NOEC = 0,04 mg CPO / L 
 
Βξαρππξόζεζκε ηνμηθόηεηα γηα ηα θύθηα θαη ηα πδξόβηα θπηά: Γελ ηζρύεη, ην ππνρισξηώδεο λάηξην 
Απνζπληίζεηαη ηαρέσο. 
 
Μαθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα γηα ηα θύθηα θαη ηα πδξόβηα θπηά 
Γιπθά λεξά EC50 / LC50 = 0,1 mg / L 
Θαιαζζηλό λεξό EC10 / LC10 ή NOEC = 0,02 mg / L 
 
PNEC (Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο) 
PNEC γιπθνύ λεξνύ = ειάρηζηε καθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ / 10 = 0,21 κg / L 
PNEC ζαιάζζηνπ λεξνύ = ειάρηζηε καθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ / 50 = 0,042 κg / L 
 
Σνμηθόηεηα γηα ηα ηδήκαηα κηθξννξγαληζκώλ 
Γελ έρνπλ γίλεη πξνβιέςεηο ιόγσ ηνπ όηη ην ππνρισξηώδεο λάηξην θαηαζηξέθεηαη γξήγνξα από 
νμπ-αλαγσγή. Σν ππνρισξηώδεο λάηξην δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη ζηελ παξνπζία νξγαληθνύ άλζξαθα. 
 
PNEC = 0  ηδήκαηα γιπθνύ λεξνύ / ηδήκαηα ζαιάζζηνπ λεξνύ 
 
 
Δπίγεια Σοξικόηηηα 
 
Βξαρππξόζεζκε / καθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζε ρεξζαία αζπόλδπια 
Ζ νπζία δελ απνξξνθάηαη από ην έδαθνο θαη δελ είλαη αλζεθηηθή ζην έδαθνο. TD50 <1 ιεπηό, PEC / PNEC  
έδαθνο <1. ύκθσλα κε ηε ζηήιε 2 ηνπ θαλνληζκνύ REACH παξαξηήκαηα ΗΥ θαη Υ, δελ ππάξρεη θακία 
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αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο νπζίαο γηα ρεξζαία αζπόλδπια. 
 
Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο 
ύκθσλα κε ηε ζηήιε 2 ηνπ θαλνληζκνύ REACH παξαξηήκαηα ΗΥ θαη Υ, δελ ππάξρεη θακία αλάγθε γηα  
πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο νπζίαο ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο. 
 
Βξαρππξόζεζκε / καθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζηα θπηά 
Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε PEC / PNEC γηα ηελ ρεξζαία ηνμηθόηεηα είλαη <1 θαη ζε επαθή κε ην έδαθνο ην 
ππνρισξηώδεο λάηξην δηαιύεηαη γξήγνξα (TD50 <1 ιεπηό) θαη δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί βξαρππξόζεζκε / 
καθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζηα θπηά. ύκθσλα κε ηε ζηήιε 2 ηνπ θαλνληζκνύ REACH παξαξηήκαηα ΗΥ  
θαη Υ, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο νπζίαο ζηα θπηά. 
 
Μαθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα ζηα πηελά 
EC10 / LC10 ή NOEC καθξνρξόληα: 200 mg / kg ηξνθήο. ύκθσλα κε ηε ζηήιε 2 ηνπ θαλνληζκνύ REACH  
παξαξηήκαηα ΗΥ θαη Υ δελ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο νπζίαο ζηα  
πηελά. 
 
Κινηηικόηηηα 
 
Πξνζξόθεζε 
ε κέζε ηηκή ηνπ ξΖ (6,5-8,5), ην ήκηζπ ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ππάξρεη ζαλ ππνρισξηώδεο νμύ θαη ην  
άιιν κηζό επξίζθεηαη ζαλ ηόληα ππνρισξηώδνπο. Ζ απνξξόθεζε ησλ ζσκαηηδίσλ ππνρισξηώδνπο νμένο, ε 
πηεηηθόηεηα ηνπ αέξα θαη ε απνξξόθεζε ηνπ εδάθνπο είλαη πνιύ ρακειή. Έηζη, ην ππνρισξηώδεο λάηξην 
 παξακέλεη ζηελ πδαηηθή θάζε θαη απνηθνδνκείηαη ζε ριώξην. 
 
Ανθεκηικόηηηα και ικανόηηηα αποικοδόμηζηρ 
 
Βηνηηθό 
Σν αλόξγαλν λεξό δελ κπνξεί λα ειεγρζεί γηα βηναπνηθνδνκεζηκόηεηα. 
 
Αβηνηηθό 
Σν Τπνρισξηώδεο απνηθνδνκείηαη γξήγνξα θαηά ηε κεηαθνξά κέζσ ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 
Φυηο-μεηαζσημαηιζμόρ (Φυηόλςζη) 
 
Αηκνζθαηξηθή ππνβάζκηζε 
ε κέζε ηηκή ηνπ ξΖ (6,5-8,5),, ην ήκηζπ ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ είλαη παξνύζα σο ππνρισξηώδεο νμύ  
θαη ην άιιν κηζό είλαη ζαλ ηόληα ππνρισξηώδνπο. ηελ αηκόζθαηξα, ην ππνρισξηώδεο νμύ απνηθνδνκείηαη  
παξάγσληαο αηνκηθό ριώξην, ην νπνίν θαηαζηξέθεηαη από ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. Σν κηζό δσήο είλαη  
115 εκέξεο. Γελ αληηδξά κε ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. 
 
 
Φσηόιπζε ζην λεξό 
Ζκίζεηα δσή γηα ην δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ, κε ελεξγό ριώξην 12-15%, ζηνπο 250°C είλαη 220 
εκέξεο. ηελ παξνπζία θσηόο, ν ρξόλνο εκίζεηαο δσήο κεηώλεηαη 3-4 θνξέο. Ζ ππεξηώδεο αθηηλνβνιία  
δηαζπά ην ππνρισξηώδεο, δεκηνπξγώληαο ρισξηθό, ρισξηώδεο θαη νμπγόλν: 
3 ClO- => ClO3- + 2 Cl- (1) 
2 ClO- => 2 Cl- + O2 (2) 
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ην λεξό, θάησ από θσηόιπζε,ην ππνρισξηώδεο λάηξην κε ζπγθέληξσζε 13-18 mg / L, έρεη ρξόλν εκίζεηαο 
δσήο 12 ιεπηά, ζε ξΖ = 8. Απηό απμάλεηαη κέρξη θαη 60 ιεπηά κε ην pH λα κεηώλεηαη. 
 
Γπλακηθό Βηνζπζζώξεπζεο  
Σν Τπνρισξηώδεο αληηδξά αθαξηαία κε ηα νξγαληθά θαη ηα νμεηδσηηθά πιηθά. Γελ έρεη δπλαηόηεηα γηα 
βηνζπζζώξεπζε. 
 
PBT/vPvB 
 
Σν Τπνρισξηώδεο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα PBT (δελ είλαη PBT) νύηε ηα θξηηήξηα vPvB (δελ είλαη vPvB). 
 

13: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ 
 
13.1 Μέθοδορ διασείπιζηρ αποβλήηυν: 
 
13.1.1 Πποφόν 
 
Δπικίνδςνα απόβληηα: Ζ θαηάηαμε ηνπ πξντόληνο πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα επηθίλδπλα απόβιεηα. 
 
Μέθοδοι διάθεζηρ: Ζ παξαγσγή απνβιήησλ πξέπεη λα απνθεύγεηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη όηαλ είλαη 
δπλαηό. Οη θελνί πεξηέθηεο ελδέρεηαη λα δηαηεξνύλ νξηζκέλα θαηάινηπα ηνπ πξντόληνο θαη πξέπεη λα  
δηαηίζεληαη κε αζθαιή ηξόπν. Σν πιεόλαζκα πξντόλησλ θαζώο θαη ηα κε αλαθπθιώζηκα πιηθά πξέπεη λα  
δηαηίζεληαη κέζσ αδεηνδνηεκέλσλ δηαρεηξηζηώλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Ζ απόζεζε απηνύ ηνπ πξντόληνο, 
ησλ δηαιπκάησλ θαη νπνησλδήπνηε παξαπξντόλησλ πξέπεη πάληα λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζηαζίαο  
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζία. Απνθεύγεηε ην ζθόξπηζκα ρπκέλνπ πιηθνύ, ε απνξξνή ζην  
έδαθνο, πδαηαγσγνύο, ζσιήλεο απνρεηεύζεσο θαη ππνλόκνπο. 
 
13.1.2. ςζκεςαζία 
Μέθοδοι διάθεζηρ: Ζ παξαγσγή απνβιήησλ πξέπεη λα απνθεύγεηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη όηαλ είλαη  
δπλαηό. Οη ζπζθεπαζίεο απνβιήησλ ζα πξέπεη λα αλαθπθιώλνληαη. Ζ απνηέθξσζε ή ε πγεηνλνκηθή ηαθή ζα 
πξέπεη λα κειεηώληαη κόλν όηαλ ε αλαθύθισζε δελ είλαη εθηθηή. Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα  
μεπιέλνληαη, λα κελ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιιν ζθνπό θαη λα απνξξίπηνληαη ζε εηδηθνύο γηα απηό ην  
ζθνπό ρώξνπο. 
 

14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 
Σν Τπνρισξηώδεο Νάηξην κπνξεί λα απνζηαιεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ 
πιηθώλ, θαηεγνξία θηλδύλνπ 8, Γηαβξσηηθή νπζία. 
 
Δπίγεια μεηαθοπά 
ADR/ RID  
 
Αξηζκόο UN: 1791 
Ολνκαζία ύιεο: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.  
Κιάζε: 8   Γηαβξσηηθέο νπζίεο 
Οκάδα ζπζθεπαζίαο: IIΗ 
Δηηθέηα: 8 
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Μεηαθοπά με εζυηεπική ναςζιπλοΐα 
ADNR 
Αξηζκόο UN: 1791 
Ολνκαζία ύιεο: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 
Κιάζε: 8   Γηαβξσηηθέο νπζίεο 
Οκάδα ζπζθεπαζίαο: IIΗ 
Δηηθέηα: 8 
 
Θαλάζζια μεηαθοπά 
IMDG 
Αξηζκόο UN: 1791 
Ολνκαζία ύιεο: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Hypochlorite solution) 
Κιάζε: 8   Γηαβξσηηθέο νπζίεο 
Οκάδα ζπζθεπαζίαο: IIΗ 
Δηηθέηα: 8 
Αξηζκόο EΜS: F-A, S-B 
Αεποποπική μεηαθοπά 
 
CAO / IATA θοπηηγό και επιβαηικό αεποπλάνο: 
Αξηζκόο UN: 1791 
Ολνκαζία ύιεο: Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (Hypochlorite solution) 
Κιάζε: 8   Γηαβξσηηθέο νπζίεο 
Οκάδα ζπζθεπαζίαο: IIΗ 
Δηηθέηα: 8 
Packing instruction: 819 & 821 
 
 

15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

 
Κανονιζμοί ΔΔ 
 
Ζ ηαμηλόκεζε θαη ε επηζήκαλζε έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 67/548/ΔΟΚ θαη 1999/45/ΔΚ θαη 

ηνλ Καλνληζκό (CLP) 1272/2008 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ) θαη 

ιακβάλνπλ ππόςε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξνoξίδεηαη ην πξντόλ. 

 

Δπιζήμανζη ζύμθυνα με ηον κανονιζμό (EC) 1272/2008 

 

Δικονογπάμμαηα Κινδύνος   

    
GHS05 GHS09 

 

Πποειδοποιηηική λέξη: ΚΗΝΓΤΝΟ 
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Γηλώζειρ Δπικινδςνόηηηαο 

H314: Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα θαη νθζαικηθέο βιάβεο 

H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 

EUH031: ε επαθή κε νμέα ειεπζεξώλεη ηνμηθά αέξηα  

 

Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Ππόλητη 

P260: Μελ αλαπλέεηε ζθόλε/αλαζπκηάζεηο/αέξηα/ζηαγνλίδηα/αηκνύο/εθλεθώκαηα. 

P264: Πιύλεηε θαιά ηα ρέξηα κεηά ην ρεηξηζκό. 

P273: Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. 

P280+P284: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

κάηηα, ην πξόζσπν θαη ηεο αλαπλνήο. 

P305 + P351 + P338: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά 

ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 

 

Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Απόκπιζη 

P301 + P330+P331: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό. 

P303 + P361+P353: Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Αθαηξέζηε όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα 

Ξεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη ην ζεκείν επαθήο. 

 

Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ-Αποθήκεςζη 

P403+ P405: Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν θαη θιεηδσκέλν 

 

Γηλώζειρ Πποθύλαξηρ- Γιάθεζη 

P501: Γηαζέζηε ην πιηθό θαη ηνλ πεξηέθηε ζαλ επηθίλδπλα απόβιεηα, ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο 

θαλνληζκνύο 
 

16: ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 

Υπήζη πποφόνηορ: Απολςμανηικό 
 
Σν πεξηερόκελν θαη ε κνξθή απηνύ ηνπ ΓΓΑ είλαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηελ θαηαρώξηζε, ηελ 

αμηνιόγεζε, ηελ αδεηνδόηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ (REACH) θαη κε ηνλ  

Καλνληζκό (CLP) 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 

γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηώλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 67/548/EΟΚ θαη 1999/45/EΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ. 

1907/2006. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξόλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο, πξννξίδνληαη κόλν σο νδεγόο 

γηα ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζσζηέο εμ όζσλ γλσξίδνπκε θαηά 
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ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, σζηόζν δελ δίλεηε θακηά εγγύεζε ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο 

ζρεηίδνληαη κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ θαη ελδέρεηαη λα κελ ηζρύνπλ, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ζε 

ζπλδπαζκό κε άιια πιηθά ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία. Ο ρξήζηεο αλαιακβάλεη θάζε επζύλε γηα 

νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκηά πξνθύςεη από ηελ θαθή ρξήζε θαη από απνηπρία λα εθαξκόζεη ηηο 

ζπληζηώκελεο πξαθηηθέο, ή από θηλδύλνπο πνπ ελέρεη ε ίδηα ε θύζε ηνπ πξντόληνο. Σν πξντόλ δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηε παξά κόλν γηα ηελ δεδεισκέλε ρξήζε ή ρξήζεηο ρσξίο λα δεηεζεί ζπκβνπιή από ηελ 

εηαηξεία Α.Π. ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ ΛΣΓ. 


