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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

CONVOCare S
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:
Οδός:
Τόπος:
Τηλέφωνο:
Αρμόδιος:

Convotherm Elektrogerδte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

1.4. Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης:

Τέλεφαξ: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Χαρακτηρισμοί κινδύνων: Xi - Ερεθιστικό
Φράσεις R:
Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.
Ταξινόμηση GHS
Κατηγορίες κινδύνου:
Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα: Διαβρ. Μετάλ. 1
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Ερεθ. Δέρμ. 2
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Βλάβη 1
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή
ορθοφωσφορικό οξύ ... %
Lauramine oxide

Προειδοποιητική λέξη:
Εικονογράμματα:

Κίνδυνος
GHS05

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H290
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H315
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Δηλώσεις προφύλαξης
P234
P280

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00

Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για
τα μάτια/το πρόσωπο.
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

P310
P390

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης εξαιτίας χυμένου/σκορπισμένου προϊόντος στο δάπεδο.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγματα
Επικίνδυνα συστατικά υλικά
Αριθ. EK
Αριθ. CAS
Αριθ. Ευρετηρίου
Αριθ. REACH

Βάρος

Ονομασία
Ταξινόμηση
Ταξινόμηση GHS

231-633-2
7664-38-2

ορθοφωσφορικό οξύ ... %
C - Διαβρωτικό R34

015-011-00-6

Skin Corr. 1B; H314

216-700-6
1643-20-5

Lauramine oxide
Xi - Ερεθιστικό R38-41

10 - < 15 %

1-<5%

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H401 H411
01-2119490061-47

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων Ρ και H: βλέπε στην τμήμα 16.
Επισήµανση του περιεχοµένου σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 648/2004
5 % - 15 % µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, < 5 % ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις
Σε περίπτωση κινδύνου λιποθυμίας, μεταφέρετε τον τραυματία σε σταθερή πλάγια θέση. Αναζητείστε
ιατρική συμβουλή. Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας.
Εισπνοή

Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφωμάτων, καλέστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την συσκευασία ή
την ετικέτα. Εξασφαλίστε καθαρό αέρα.
Επαφή δέρματος
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με: Νερόκαισαπούνι.
Επαφή στα μάτια
Σε περίπτωση που το προϊόν μπεί στο μάτι, ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο
για τουλάχιστον 5 λεπτά. Στη συνέχεια επισκεφτείτε εναν οφθαλμίατρο. προστατέψτε το αβλαβές μάτι.
Κατάποση

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Απαραίτητη η ιατρική αντιμετώπιση. Προσοχή σε
περίπτωση εμετού: Κίνδυνος ασφυξίας!
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Προσοχή σε περίπτωση εμετού: Κίνδυνος ασφυξίας! Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Θεραπεία: Πρώτες Βοήθειες, απολύμανση, θεραπεία συμπτωμάτων.
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου
χρησιμοποιείστε σπρέυ νερού. Προσαρμογή των μέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή. Νερό.
Αφρός. Στερεό κατασβεστικό υλικό. Πυροσβεστική σκόνη. ABC σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Σπρέυ νερού.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να δημιουργηθούν: οξείδιο του αζώτου. οξείδια του φωσφόρου.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Σε περίπτωση φωτιάς: Χρησιμοποιείστε μόνο εξοπλισμό ανθεκτικό στα
οξέα. Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυμασίας ανθεκτική σε
χημικές ουσίες.
Σμπληρωματικές υποδείξεις
Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην
αναπνέετε τους καπνούς.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Σε περίπτωση
δημιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστημα ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Φυλάξτε και διαθέστε τα μολυσμένα απόνερα.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό
μέσο). Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης
απορριμμάτων.Κατάλληλο υλικό για την αραίωση και την εξουδετέρωση: Νερό. Καθαρίστε πολύ καλά
τις μολυσμένες επιφάνειες.
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Βλέπε προστατευτικά μέτρα στις ενότητες 7 και 8. + 13

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Επικίνδυνες συνθήκες: Εμποδίστε τη δημιουργία εκκνεφώματος. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε,
μην πίνετε, μην καπνίζετε. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις
Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
Κατάλληλο υλικό για Δοχείο: Πολυαιθυλένιο. Ακατάλληλο υλικό για Δοχείο: μέταλλο. ελαφρύ μέταλλο.
Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων
Υλικά προς αποφυγήν: Βάση. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης
Μη φυλάσετε σε θερμοκρασίες κάτω των: 5°C. Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό
και καλά αεριζόμενο μέρος.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης.
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00

GR - EL

Επεξεργάστηκε στις: 17.03.2014

Convotherm Elektrogerδte GmbH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

CONVOCare S
Ημερομηνία έκδοσης: 06.08.2014

Σελίδα 4 από 10

Αριθμός προΐόντος: 3050882

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Ενδεικτικεσ οριακέσ τιμέσ επαιτελματικησ εκθεσησ
Αριθ. CAS

Χημικός παράγοντας

ppm

mg/m³

7664-38-2 Ορθοφωσφορικό οξύ

-

1

-

3

ίνες/cm³

Κατηγορία

Προέλευση

Ανώτατη

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι
βλέπε κεφάλαιο 7. δεν είναι απαραίτητα περαιτέρω μέτρα ασφαλείας.
Μέτρα υγιεινής
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.
Προστασία των ματιών/του προσώπου
Προστατευτικά γυαλιά με καλή εφαρμογή στο πρόσωπο.
Προστασία των χεριών
Συνιστόμενα μοντέλα προστατευτικών γαντιών:
Βουτυλικό καουτσούκ. Πάχος του υλικού του γαντιού: 0,5 mm χρόνος διαπεραστικότητας: > 480 min
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση:
Χρώμα:
Οσμή:

υγρό
πράσινο
χαρακτηριστικός
Μέθοδος

Τιμή pH (σε 20 °C):

0,6

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης
Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:

100 °C

Σημείο ανάφλεξης:

> 150 °C

Εκρηκτικές ιδιότητες
Σημείωση: μη εκρηκτικό.

Κατώτερο όριο έκρηξης:
Ανώτερο όριο έκρηξης:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν έχει προσδιορισθεί

Θερμοκρασία ανάφλεξης:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πίεση ατμών:
(σε 20 °C)
Πίεση ατμών:
(σε 50 °C)
Πυκνότητα (σε 20 °C):
Υδατοδιαλυτότητα:
(σε 20 °C)

23 hPa
123 hPa
1,080 g/cm³
αναμίξιμος.

Δυναμικό ιξώδες:
Κινηματικό ιξώδες:
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν έχει προσδιορισθεί
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Χρόνος ροής:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνστητα ατμών:

δεν έχει προσδιορισθεί

Ταχύτητα εξάτμισης:

δεν έχει προσδιορισθεί

9.2. Άλλες πληροφορίες

Περιεχόμενο στερεό:

δεν έχει προσδιορισθεί

Συντελεστής διάβρωσης σε ανοξείδωτες ή αλουμινένιες επιφάνειες σε θερμοκρασία ελέγχου (θερμ55)>= 6,25 χιλ.
ανά έτος

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1. Δραστικότητα
Αντιδρά με: Αλκαλικά (βάσεις).
10.2. Χημική σταθερότητα
ασήμαντο
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Εξωθερμικές αντιδράσεις με: Αλκαλικά (βάσεις).
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
προφυλάξτε από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. η αποσύνθεση λαμβάνει χώρα σε
θερμοκρασία άνω των : > 75 °C
10.5. Μη συμβατά υλικά
Αντιδρά με: Αλκαλικά (βάσεις). Αλουμίνιο. Διαλύει αλουμίνιο και ψευδάργυρο με παραγωγή υδρογόνου.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
μονοξείδιο του άνθρακα. διοξείδιο του άνθρακα (CO2). οξείδια του φωσφόρου. Αέρια/αναθυμιάσεις,
ερεθιστικό.
Επιπλέον πληροφορίες
Διαβρωτικά μετάλλων. Διαλύει αλουμίνιο και ψευδάργυρο με παραγωγή υδρογόνου.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξύα τοξικότητα
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Οξύα τοξικότητα
Αριθ. CAS

Ονομασία
Οδοί έκθεσης

1643-20-5

Μέθοδος

Δόση

Είδος

Πηγή

Lauramine oxide
στοματική

LD50

> 2000 mg/kg

Αρουραίος

OECD 401

δερματική

LD50

> 2000 mg/kg

Αρουραίος

OECD 402

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
Ευαισθητοποιητική δράση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
ευαισθητοποίηση: δεν υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης.
STOT-εφάπαξ έκθεση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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Σοβαρή δράση μετά από επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Σύμφωνα με υπάρχοντα στοιχεία, η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια των ουσιών CMR, κατηγορίες 1 και 2
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
τοξικότητα αναρρόφησης
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ειδικά αποτελέσματα σε πειράματα με ζώα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Αριθ. CAS

Ονομασία
Τοξικότητα νερού

7664-38-2

Δόση

[h] | [d] Είδος

Πηγή

ορθοφωσφορικό οξύ ... %
LC50

138 mg/l

96 h Gambusia affinis

Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια

LC50

1,26 mg/l

96 h Oncorhynchus mykiss
(πέστροφα)

Οξεία τοξικότητα των φυκιών

ErC50

0,19 mg/l

72 h

Οξεία τοξικότητα Crustacea

EC50

2,9 mg/l

48 h Daphnia magna (μεγάλος
νερόψυλλος)

OECD 202

τοξικότητα Crustacea

NOEC

0,70 mg/l

21 d Daphnia magna (μεγάλος
νερόψυλλος)

OECD 211

Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια
1643-20-5

Μέθοδος

Lauramine oxide
OECD 203

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

το προϊόν είναι οξύ. Πριν την εισροή των απόνερων στην εγκατάσταση καθαρισμού αποβλήτων είναι
απαραίτητη η εξουδετέρωσή τους. Μέθοδοι για τον προσδιορισμό της βιολογικής αποσύνθεσης δεν
χρησιμοποιούνται για ανόργανες ουσίες. Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο
παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον
Κανονισμό (EK) No.648/2004 για απορρυπαντικά.
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Καμμία ένδειξη για το δυναμικό βιοσυσσώρευσης.
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη /νερό
Αριθ. CAS

Ονομασία

1643-20-5

Lauramine oxide

Log Pow
< 2,7

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Εάν το προϊόν εισέλθει στο έδαφος, είναι κινητικό και μπορεί να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα.
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Τα προϊόντα αυτού του παρασκευάσματος δεν εμπίπτουν στα κριτήρια ταξινόμησης ως PBT ή vPvB.
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
κανένας, καμμία, κανένα/κανένας

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ; απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση,
προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων; φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ
Επικίνδυνο απόβλητο.

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ; απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση,
060104
προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων; φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ
Επικίνδυνο απόβλητο.
Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ
150110
ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία
(συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας); συσκευασίες
που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
Επικίνδυνο απόβλητο.
Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά
Νερό. Οι μολυσμένες συσκευασίες πρέπει να αδειάζονται εντελώς και μπορούν να ανακυκλωθούν
αφού πρώτα καθαριστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Μή μολυσμένες και άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)
14.1. Αριθμός ΟΗΕ:

UN 1805

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη
μεταφορά:

8

14.4. Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες:

8

Κωδικός ταξινόμησης:
Περιορισμένη ποσότητα (LQ):
Μεταφορική κατηγορία:
Αριθμός κινδύνου:
Κώδικας περιορισμού σήραγγας:

C1
5L
3
80
E

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά δια ξηράς)
E1
Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)
14.1. Αριθμός ΟΗΕ:

UN 1805

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη
μεταφορά:

8

14.4. Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες:

8

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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C1
5L

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά με ποταμόπλοια )
E1
Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)
14.1. Αριθμός ΟΗΕ:

UN 1805

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη
μεταφορά:

8

14.4. Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες:

8

Ειδκές Οδηγίες:
Περιορισμένη ποσότητα (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Θαλάσσια μεταφορά)
E1
Αεροπορική μεταφορά (ICAO)
14.1. Αριθμός ΟΗΕ:

UN 1805

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη
μεταφορά:

8

14.4. Ομάδα συσκευασίας:

III

Ετικέτες:

8

Ειδκές Οδηγίες:
Περιορισμένη ποσότητα (LQ)
(επιβατικό αεροπλάνο):

A3 A803
1L

IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο):
IATA-Ανωτάτη ποσότητ (επιβατικό αεροπλάνο):
IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο):
IATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο):

852
5L
856
60 L

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Αεροπορική μεταφορά)
: Y841
E1
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

όχι

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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ασήμαντο
Άλλα στοιχεία

Συντελεστής διάβρωσης σε ανοξείδωτες ή αλουμινένιες επιφάνειες σε θερμοκρασία ελέγχου
(θερμ55)>= 6,25 χιλ. ανά έτος

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE
Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK
Η κατηγοριοποίηση έγινε για τις εξετασθείσες ιδιότητες σύμφωνα με την οδηγία των ουσιών
(67/548/ΕOK), παράρτημα 6, ή αλλιώς σύμφωνα με την μέθοδο υπολογισμού που περιγράφεται στην
οδηγία παρασκευής (1999/45/ΕΕ).
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια
βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (EK) No.648/2004 για απορρυπαντικά. Τα
δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των
Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του
κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
Εθνικοί κανονισμοί

Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

2 - Επικίνδνα μόλνσης νερού

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Μετατροπές

* Αναθεωρηµένα σηµεία σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση
Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3
34
Προκαλεί εγκαύµατα.
36/38
Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.
38
Ερεθίζει το δέρµα.
41
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.
Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3
H290
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H314
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H401
Δηλητηριώδες για υδατικούς οργανισμούς.
H411
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Άλλα στοιχεία
Χρήση του προϊόντος μόνο από ενήλικα άτομα, τα οποία έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, γνωρίζουν τα
επικίνδυνα χαρακτηριστικά του και έχουν ενημερωθεί για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Η κατηγοριοποίηση έγινε για τις εξετασθείσες ιδιότητες σύμφωνα με την οδηγία των ουσιών
(67/548/ΕOK), παράρτημα 6, ή αλλιώς σύμφωνα με την μέθοδο υπολογισμού που περιγράφεται στην
οδηγία παρασκευής (1999/45/ΕΕ).
Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφάλειας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος,
όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείνουν σημεία
αναφοράς για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για
την αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα.
Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος , οι
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν .
(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία
στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)
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