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ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος. 
Ονοµα προϊόντος: CYTO-RED HA 
Κωδικός προϊόντος: 6500095 
1.2 Σχετικές προσδιοριζόµενες χρήσεις του µείγµατος και χρήσεις που 
δεν συνιστώνται. 
υγρό λίπασµα 
Ενδείξεις Χρήσης: 
Χρήσεις άλλες από αυτές που συνιστώνται. 
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας. 
Εταιρία: Cytozyme Laboratories, Inc. 
Διεύθυνση: 2700 Νότια 600 Δυτικά 
Πόλη: Salt Lake City, Γιούτα 84115 
Χώρα: ΗΠΑ 
Τηλέφωνο: +1 801 533 9208 
Φαξ: +1 801 537 1312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: regulatory@cytozyme.com 
 
1.4 Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: (Διαθέσιµο 24 ώρες) +1 800 222 
1222 
 
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. 
2.1 Ταξινόµηση του µείγµατος. 
Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1272/2008. 
2.2 Στοιχεία επισήµανσης. 
P102 Να φυλάσσεται µακριά από παιδιά. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 
. 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι. 
Σε κανονικές συνθήκες χρήσης και στην αρχική του µορφή, το ίδιο το 
προϊόν δεν συνεπάγεται κανένα άλλο κίνδυνο για την υγεία και το 
περιβάλλον 
 



ΤΜΗΜΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. 
3.1 Ουσίες. 
Δεν εφαρµόζεται. 
3.2 Μείγµατα. 
Το µείγµα αυτό δεν περιέχει ουσίες που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή το 
περιβάλλον σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
Αριθ. 1272/2008, δεν χορηγείται κοινοτικό όριο έκθεσης στον χώρο 
εργασίας και δεν ταξινοµούνται ως PBT / vPvB ή περιλαµβάνονται 
της λίστας υποψηφίων. 
ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών. 
Λόγω της σύνθεσης και του τύπου των ουσιών που υπάρχουν στο προϊόν, 
δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προειδοποιήσεις. 
Εισπνοή. 
Πάρτε το θύµα σε ανοιχτό αέρα. κρατήστε τους ζεστές και ήρεµες. Αν η 
αναπνοή είναι ακανόνιστη ή σταµατήσει, εκτελέστε τεχνητή αναπνοή. 
 

Οπτική επαφή: 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και αν είναι εύκολο να το 
κάνετε. Πλύνετε τα µάτια µε άφθονο καθαρό και δροσερό νερό για 
τουλάχιστον 10 λεπτά 

τραβώντας τα βλέφαρα προς τα πάνω και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Επαφή δέρµατος. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα 
Εγχυση εις τον στόµαχο. 
Μείνε ήρεµος. ΜΗΝ προκαλείτε εµετό. 
4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες και 
καθυστερηµένες. 
Δεν υπάρχουν γνωστές οξείες ή καθυστερηµένες επιδράσεις από την έκθεση 
στο προϊόν. 
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής 
θεραπείας. 
Σε περίπτωση αµφιβολιών ή όταν τα συµπτώµατα αδιαθεσίας παραµένουν, 
ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ποτέ µην χορηγείτε τίποτα προφορικά σε άτοµα 
οι οποίοι είναι ασυνείδητοι. 
 

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. 
5.1 Πυροσβεστικά µέσα. 
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: 
Πυροσβεστήρας ή CO2. Σε περίπτωση πιο σοβαρών πυρκαγιών, αφρός 
ανθεκτικός στην αλκοόλη και ψεκασµός νερού. 



Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης: 
Μην χρησιµοποιείτε απευθείας ροη νερού για να σβήσετε. Σε περίπτωση 
ηλεκτρικής τάσης, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε νερό ή αφρό ως 
µέσα πυρόσβεσης. 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το µείγµα. 
Ειδικοί κίνδυνοι. 
Η φωτιά µπορεί να προκαλέσει παχύ, µαύρο καπνό. Ως αποτέλεσµα της 
θερµικής αποσύνθεσης, τα επικίνδυνα προϊόντα µπορούν να σχηµατίσουν: 
µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του ανθρακα. Η έκθεση σε προϊόντα 
καύσης ή αποσύνθεσης µπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία σας. 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες. 
Χρησιµοποιήστε νερό για να ψύξετε δεξαµενές, δεξαµενές ή δοχεία κοντά 
στην πηγή θερµότητας ή στη φωτιά. Προσέξτε την κατεύθυνση του ανέµου. 
Εξοπλισµός πυροπροστασίας. 
Ανάλογα µε το µέγεθος της φωτιάς, µπορεί να χρειαστεί να 
χρησιµοποιήσετε προστατευτικά κοστούµια από τη θερµότητα, τον ατοµικό 
εξοπλισµό αναπνοής, 
γάντια, προστατευτικά γυαλιά ή µάσκες προσώπου και µπότες. 
 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ 
ΕΚΛΥΣΗΣ. 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και 
διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 
Για τον έλεγχο της έκθεσης και τα µέτρα ατοµικής προστασίας, βλ. Ενότητα 
8. 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. 
Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, αποφεύγετε τη 
διαρροή όσο το δυνατόν περισσότερο. 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό. 
Πάρτε τη διαρροή µε µη εύφλεκτα απορροφητικά υλικά (χώµα, άµµο, 
βερµικουλίτη, διατοµίτη κλπ.). Ρίξτε το προϊόν και το 
απορροφητικό σε κατάλληλο δοχείο. Η µολυσµένη περιοχή θα πρέπει να 
καθαρίζεται αµέσως µε κατάλληλο απολυµαντικό. Χύστε το απολυµαντικό 
στα υπολείµµατα σε ένα ανοιχτό δοχείο και αφήστε το να δράσει διάφορες 
ηµέρες µέχρι να µην υπάρξει περαιτέρω παραγωγή αντίδρασης. 
6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα. 
Για τον έλεγχο της έκθεσης και τα µέτρα ατοµικής προστασίας, βλ. Ενότητα 
8. 
Για µετέπειτα εξάλειψη των αποβλήτων, ακολουθήστε τις συστάσεις της 
ενότητας 13. 
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ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό. 
Το προϊόν δεν απαιτεί ειδικά µέτρα χειρισµού, συνιστώνται τα ακόλουθα 
γενικά µέτρα: 
Για προσωπική προστασία, βλ. Ενότητα 8. 
Στην περιοχή εφαρµογής πρέπει να απαγορεύεται το κάπνισµα, το φαγητό 
και η κατανάλωση αλκοόλ. 
Ακολουθήστε την νοµοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε πίεση για να αδειάσετε τα δοχεία. Δεν είναι δοχεία 
ανθεκτικά στην πίεση. Φυλάξτε το προϊόν σε δοχεία από 
ένα υλικό πανοµοιότυπο µε το πρωτότυπο. 
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 
ασυµβίβαστων. 
Το προϊόν δεν απαιτεί ειδικά µέτρα αποθήκευσης. 
Ως γενικά µέτρα αποθήκευσης πρέπει να αποφεύγονται πηγές θερµότητας, 
ακτινοβολίας, ηλεκτρικής ενέργειας και επαφής µε τα τρόφιµα. 
Μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και από πολύ όξινα ή αλκαλικά 
υλικά. 
Αποθηκεύστε τα δοχεία µεταξύ 5 και 35 ° C, σε ξηρό και καλά αεριζόµενο 
µέρος. 
Αποθηκεύστε σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία. Παρατηρήστε τις 
ενδείξεις στην ετικέτα. 
Το προϊόν δεν επηρεάζεται από την οδηγία 2012/18 / ΕΕ (SEVESO III). 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις. 
Σπρέι φυλλώµατος για γεωργικές και κηπευτικές καλλιέργειες. 
 

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
8.1 Παράµετροι ελέγχου. 
Το προϊόν ΔΕΝ περιέχει ουσίες µε Περιβαλλοντικές Οριακές Τιµές 
Επαγγελµατικής Έκθεσης. Το προϊόν ΔΕΝ περιέχει 
ουσίες µε βιολογικές οριακές τιµές. 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης. 
Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα: 



Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε καλό 
καλό εξαερισµό και καλό γενικό σύστηµα εξάτµισης. 
Συγκέντρωση: 100% 
Χρήσεις: υγρό λίπασµα 
Προστασία αναπνοής: 
Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα συνιστώµενα τεχνικά µέτρα, δεν 
απαιτείται ατοµικός εξοπλισµός προστασίας. 
Προστασία των χεριών: 
Εάν το προϊόν χειρίζεται σωστά, δεν απαιτείται ατοµικός εξοπλισµός 
προστασίας. 
Προστασία µατιών: 
Εάν το προϊόν χειρίζεται σωστά, δεν απαιτείται ατοµικός εξοπλισµός 
προστασίας. 
Προστασία του δέρµατος: 
ΜΑΠ:  Υποδήµατα εργασίας. 
Χαρακτηριστικά: Σήµανση «CE», κατηγορία II. 
Πρότυπα CEN: EN ISO 13287, EN 20347 
Συντήρηση: Αυτό το προϊόν προσαρµόζεται στο σχήµα του ποδιού του 
πρώτου χρήστη. Γι 'αυτό και, για λόγους υγιεινής, πρέπει 
να µην χρησιµοποιούνται από άλλους ανθρώπους. 
Παρατηρήσεις: Τα υποδήµατα εργασίας για επαγγελµατική χρήση 
περιλαµβάνουν στοιχεία προστασίας που αποσκοπούν στην προστασία των 
χρηστών από οποιαδήποτε τραυµατισµό που προκλήθηκε από ατύχηµα 
 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. 
9.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες. 
Εµφάνιση: υγρό 
Χρώµα: καφές 
Οσµή: χαρακτηριστικό 
Όριο οσµής: NA / NA 
ρΗ: 7.0-8.0 
Σηµείο τήξης: NA / NA 
Σηµείο βρασµού: NA / NA 
Σηµείο ανάφλεξης: NA / NA 
Ταχύτητα εξάτµισης: NA / NA 
Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο): NA / NA 
Κάτω όριο έκρηξης: NA / NA 
Ανώτερο όριο έκρηξης: NA / NA 
Πίεση ατµών: NA / NA 
Πυκνότητα ατµών: NA / NA 
Σχετική πυκνότητα: 1,28 g / ml 
Διαλυτότητα: εναιώρηµα σε νερό 
Λιποδιαλυτότητα: NA / NA 
Υδατοδιαλυτότητα: NA / NA 



Συντελεστής κατανοµής (n-οκτανόλη / νερό): NA / NA 
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης: NA / NA 
Θερµοκρασία αποσύνθεσης: NA / NA 
Ιξώδες: NA / NA 
Εκρηκτικές ιδιότητες: NA / NA 
Οξειδωτικές ιδιότητες: NA / NA 
NA / NA = Μη Διαθέσιµο / Δεν Ισχύει λόγω της φύσης του προϊόντος 
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9.2 Άλλες πληροφορίες. 
Σηµείο ροής: NA / NA 
Αναβοσβήνει: NA / NA 
Κινηµατικό ιξώδες: NA / NA 
NA / NA = Μη Διαθέσιµο / Δεν Ισχύει λόγω της φύσης του προϊόντος 
 

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. 
10.1 Δραστικότητα. 
Το προϊόν δεν παρουσιάζει κινδύνους λόγω της αντιδραστικότητας του. 
10.2 Χηµική σταθερότητα. 
Ασταθής σε επαφή µε: 
- Βάσεις. 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. 
Η εξουδετέρωση µπορεί να συµβεί κατά την επαφή µε τις βάσεις. 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή. 
- Αποφύγετε την επαφή µε τις βάσεις. 
10.5 Μη συµβατά υλικά. 
Αποφύγετε τα παρακάτω υλικά: 
- Βάσεις. 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. 
Ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης, µπορούν να δηµιουργηθούν τα παρακάτω 
προϊόντα: 
- Διαβρωτικοί ατµοί ή αέρια 
 

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 



11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα δοκιµής για το προϊόν. 
Επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη επαφή µε το προϊόν µπορεί να 
προκαλέσει την αποβολή του πετρελαίου από το δέρµα, προκαλώντας µη 
αλλεργική επαφή 
δερµατίτιδα και απορρόφηση του προϊόντος µέσω του δέρµατος. 
Οι πιτσιλίσκοι στα µάτια µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµούς και 
αναστρέψιµες βλάβες. 
α) οξεία τοξικότητα, 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
β) διάβρωση / ερεθισµό του δέρµατος, 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
γ) σοβαρές οφθαλµικές βλάβες / ερεθισµούς. 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρµατος 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
ε) µεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων. 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
στ) καρκινογένεση. 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
ζ) αναπαραγωγική τοξικότητα. 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
η) STOT-µονή έκθεση. 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
i) επαναλαµβανόµενη έκθεση STOT, 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση. 
ι) κίνδυνος αναρρόφησης. 
Δεν είναι καθοριστικά στοιχεία για την ταξινόµηση 
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ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 
12.1 Τοξικότητα. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την οικοτοξικότητα των 
παρουσών ουσιών. 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης. 



Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη βιοαποδοµησιµότητα 
των παρουσών ουσιών. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητα 
αποικοδόµησης των ουσιών που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν διαθέσιµες 
πληροφορίες σχετικά µε την ανθεκτικότητα και την ανθεκτικότητα 
αποικοδόµηση του προϊόντος. 
12.3 Δυναµικό βιοσυσσώρευσης. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη βιοσυσσωµάτωση των 
παρουσών ουσιών. 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την κινητικότητα στο 
έδαφος. 
Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει σε υπονόµους ή σε πλωτές οδούς. 
Αποφύγετε τη διείσδυση στο έδαφος. 
12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης του προϊόντος PBT και αΑαΒ. 
12.6 Άλλες δυσµενείς επιδράσεις. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε άλλες δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 

ΤΜΗΜΑ 13 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων. 
Μην εισχωρείτε σε υπονόµους ή σε υδάτινες οδούς. Τα απόβλητα και τα 
άδεια δοχεία πρέπει να διακινούνται και να εξαλείφονται σύµφωνα µε τις 
τρέχουσες, 
τοπική / εθνική νοµοθεσία. 
Ακολουθήστε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/98 / EΚ σχετικά µε τη 
διαχείριση αποβλήτων 
 

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 
Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. Σε περίπτωση οδικού ατυχήµατος που 
προκαλεί τη διαρροή του προϊόντος, προχωρήστε σύµφωνα µε το σηµείο 6 
 

14.1 Αριθµός ΟΗΕ. 
Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. 
14.2 Ουσιαστικό όνοµα αποστολής ΟΗΕ. 
Περιγραφή: 
ADR: 
Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. 
IMDG: Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. 
ICAO / IATA: 



Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. 
14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά. 
Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. 
14.4 Οµάδα συσκευασίας. 
Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. 
Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη. 
Η µεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. 
14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της MARPOL και 
τον Κώδικα IBC. 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
(σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/830) 
CYTO-RED TM HA 
Έκδοση: 1 
Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 04/12/2018 
 

ΤΜΗΜΑ 15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
15.1 Κανονισµοί / νοµοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το 
περιβάλλον ειδικά για το µείγµα. 
Το προϊόν δεν επηρεάζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 
2009 σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 
Ταξινόµηση προϊόντων σύµφωνα µε το παράρτηµα I της οδηγίας 2012/18 / 
ΕΕ (SEVESO III): Δεν εφαρµόζεται 
Το προϊόν δεν επηρεάζεται από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά 
µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνου 
προϊόντα. 
Το προϊόν δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία που καθορίστηκε στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 σχετικά µε τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χηµικών. 
15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. 
Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για την εν λόγω ουσία 
/ µείγµα από τον προµηθευτή 
 
ΤΜΗΜΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Συνιστάται η χρήση του προϊόντος µόνο για τους σκοπούς που συνιστώνται. 
Συντµήσεις και ακρωνύµια που χρησιµοποιούνται: 
CEN: 



Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. 
ΜΑΠ: 
Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας. 
Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδοµένων: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Κανονισµός (ΕΕ) 2015/830. 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1272/2008. 
Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Δεδοµένων Ασφάλειας 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/830 της Επιτροπής 
της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
την καταχώριση, 
Την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών 
προϊόντων (REACH), για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Χηµικών Προϊόντων, για την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/45 / ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 
του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 
καθώς και του Συµβουλίου 
Της οδηγίας 76/769 / ΕΟΚ και των οδηγιών 91/155 / ΕΟΚ, 93/67 / ΕΟΚ, 
93/105 / ΕΚ και 2000/21 / ΕΚ της Επιτροπής. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας 
για την Προετοιµασία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις και στις 
τρέχουσες κοινοτικές και εθνικές 
νόµους, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των χρηστών είναι πέρα από τις 
γνώσεις και τον έλεγχό µας. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για 
σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται χωρίς πρώτα να 
έχουν γραπτές οδηγίες για το χειρισµό τους. Είναι πάντα το 
την ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις που ορίζονται από το ισχύον 
νοµοθεσία. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο ασφαλείας 
περιέχουν µόνο µια περιγραφή των απαιτήσεων ασφάλειας για το 
και δεν πρέπει να θεωρείται ως εγγύηση των ιδιοτήτων του 
 


