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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Unyvero T1 Sample Tube Cap
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος
Να χρησιμοποιείται σαν εργαστηριακό αντιδραστήριο.
Δεν συνιστώνται χρήσεις σε
άγνωστος
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Εταιρεία:
Curetis GmbH
Οδός:
Max-Eyth-Str. 42
Τόπος:
D 71088 Holzgerlingen
Τηλέφωνο:
+49-(0)7031 – 49195-55
Τέλεφαξ: +49-(0)7031 - 4919519
Τομέας χορήγησης
Dr. Gans-Eichler
e-mail: info@tge-consult.de
πληροφοριών:
Chemieberatung GmbH
Tel.: +49(0)251/394868-69
Raesfeldstr. 22
48149 Muenster
1.4. Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης:

Poison Information Center Mainz, Germany, Tel: +49 (6131) 19240

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Κατηγορίες κινδύνου:
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Ερεθ. Δέρμ. 2
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Ερεθ. 2
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρματος: Ευαισθ. Αναπν. 1
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση: STOT SE. 3
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος
Εικονογράμματα:

Δηλώσεις επικινδυνότητας
H315
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H334
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση
εισπνοής.
H335
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
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Δηλώσεις προφύλαξης
P102
Μακριά από παιδιά.
P101
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P280
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια/πρόσωπο.
P304+P340
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P342+P311
Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ΑΒΤ/αΑαΒ βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

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

Ονομασία
Αριθ. EK

Βάρος
Αριθ. Ευρετηρίου

Αριθ. REACH

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]
39450-01-6

πρωτεϊνάση

-%

254-457-8
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, STOT SE 3; H315 H319 H334 H335

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.
Επιπλέον στοιχεία
Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες SVHC (απαριθμούνται) >0,1 % σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 §59
(REACH)

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου
αυτό είναι δυνατό).
Εισπνοή
Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργίας, ιδιαίτερα στη ζώνη αναπνοής, καλέστε αμέσως
γιατρό.
Επαφή δέρματος
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με: Νερόκαισαπούνι. Σε ερεθισμούς του δέρματος επισκεφτείτε
έναν γιατρό.
Επαφή στα μάτια
Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά. Στη συνέχεια επισκεφτείτε εναν
οφθαλμίατρο.
Κατάποση
ξέπλυμα του στόματος με νερό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/.?.
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Μετά την εισπνοή: Ασθματικές διαταραχές. (παρατεταμένη δράση.)
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4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Πρώτες Βοήθειες, απολύμανση, θεραπεία συμπτωμάτων.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα
πίδακας νερού. αφρός. διοξείδιο του άνθρακα. Πυροσβεστική σκόνη.
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα
Δυνατός πίδακας νερού.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να δημιουργηθούν: μονοξείδιο του άνθρακα διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς. Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης
συσκευής προστασίας της αναπνοής.
Σμπληρωματικές υποδείξεις
Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο
αποχετευτικό.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Αερισμός του χώρου. Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας. (Βλέπε τμήμα 8. )
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.
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.
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
βλέπε αναγραφόμενα στην ενότητα 8

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.
Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις
Δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα προστασίας από πυρκαγιά.
Επιπλέον στοιχεία
Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής: Βλέπε τμήμα 8.
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
Συνιστόμενη θερμοκρασία διατήρησης: 15-25°C
Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλειστο σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο.
Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους
Μην αποθηκεύετε μαζί με: εκρηκτικά. Οξειδωτικά στερεά. Οξειδωτικά υγρά. ραδιενεργές ουσίες. Μολυσματικά υλικά.
Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης
προστασία κατά: ακτινοβολία- UV/ηλιακό φώς.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
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Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Σμπληρωματικές ποδείξεις Οριακές τιμές
Μέχρι στιγμής δεν ορίστηκαν οι εθνικές οριακές τιμές.
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.
Μέτρα υγιεινής
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Πλύνετε τα
χέρια πρίν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν. αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το
δέρμα.
Προστασία των ματιών/του προσώπου
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας, χημικά προστατευτικά γυαλιά (αν υπάρχει πιθανότητα πιτσιλίσματος).
Προστασία των χεριών
Σε περίπτωση παρατεταμένης ή επανειλημμένης επαφής με το δέρμα:
Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
Κατάλληλο υλικό:
χρόνος διάτρησης: >= 8h
CR (πολυχλωροπροπένιο, Ελαστικό χλωροπρενίου). (0,5 mm)
NBR (νιτριλικό καουτσούκ). (0,35 mm)
FKM (φθοριούχο καουτσούκ). (0,4 mm)
PVC (PVC). (0,5 mm)
Βουτυλικό καουτσούκ. (0,5 mm)
Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Οδηγίας
89/686/ΕΚ και το πρότυπο EN374.
Πριν τη χρήση ελέγξτε για στεγανότητα / αδιαβροχότητα. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης καθαρίστε τα γάντια
πρίν τα βγάλετε και αερίστε τα καλά.
Προστασία του δέρµατος
Κατάλληλη προστασία σώματος: Ποδιά χημικού.
Ελάχιστες προϋποθέσεις για την προστασία σας κατά την χρήση των υλικών στο TRGS 500.
Αναπνευστική προστασία
Η προστασία του αναπνευστικού είναι απαραίτητη σε:
Δημιουργία σκόνης
κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας: συσκευή φιλτραρίσματος σωματιδίων (EN 143).: B - P2/ B - P3
Θα πρέπει να προσαρμόσετε την κατηγορία του φίλτρου της αναπνευστικής μάσκας στη συγκέντρωση ρύπων
(αέριο/ατμός/αεροζόλ/σωματίδια), που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την χρήση του προϊόντος.Σε υπέρβαση της
συγκέντρωσης θα πρέπει να φοράτε αυτόνομη συσκευή!
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση:
σκόνη,
Χρώμα:
άχρωμος
Οσμή:
χαρακτηριστικός
Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης
Σημείο τήξεως:
Αριθμός αναθεώρησης: 1,01 - Αντικαθιστά την έκδοση: 1
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Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:
Pour point:
Σημείο ανάφλεξης:
Συντηρεί την καύση:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν έχει προσδιορισθεί
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Εκρηκτικές ιδιότητες
κανένας, καμμία, κανένα/κανένας
Κατώτερο όριο έκρηξης:
Ανώτερο όριο έκρηξης:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν έχει προσδιορισθεί

Θερμοκρασία ανάφλεξης:

δεν έχει προσδιορισθεί

Θερμοκρασία αποσύνθεσης:

δεν έχει προσδιορισθεί

Οξειδωτικές ιδιότητες
κανένας, καμμία, κανένα/κανένας
Πίεση ατμών:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνότητα:
Φαινόμενη πυκνότητα:
Υδατοδιαλυτότητα:

δεν έχει προσδιορισθεί
δεν έχει προσδιορισθεί
ολικά αναμίξιμος

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες
δεν έχει προσδιορισθεί
Δυναμικό ιξώδες:

δεν έχει προσδιορισθεί

Κινηματικό ιξώδες:

δεν έχει προσδιορισθεί

Χρόνος ροής:

δεν έχει προσδιορισθεί

Πυκνστητα ατμών:

δεν έχει προσδιορισθεί

Ταχύτητα εξάτμισης:

δεν έχει προσδιορισθεί

Δοκιμασία διαχώρισης διαλύτων:

δεν έχει προσδιορισθεί

Περιεχόμενος διαλύτης:

0%

9.2. Άλλες πληροφορίες
Ξηρό υπόλειμμα:

δεν έχει προσδιορισθεί

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.
10.2. Χημική σταθερότητα
Το προϊόν είναι χημικά σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης και θερμοκρασίας.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Μακριά από θερμότητα.
10.5. Μη συμβατά υλικά
Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
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Τοξικοκινητική,μεταβολισμός και κατανομή
Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.
Οξύα τοξικότητα
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Ερεθιστική και διαβρωτική δράση
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Ευαισθητοποιητική δράση
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. (πρωτεϊνάση)
πρωτεϊνάση, Tritirachium album serine (39450-01-6 )
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
IARC: Κανένα συστατικό του προϊόντος που υπάρχει σε μία συγκέντρωση ίση ή άνω του 0.1% δεν διαπιστώνεται
από το IARC ως πιθανό, υποψήφιο ή αποδεδειγμένο καρκινογενές προϊόν για τον άνθρωπο.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. (πρωτεϊνάση)
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
NOAEL: Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.
τοξικότητα αναρρόφησης
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Καμμία ένδειξη για το δυναμικό βιοσυσσώρευσης.
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
υδροχλωρική γουανιδίν (50-01-1): Αυτή η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης ως PBT ή vPvB.
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Επεξεργασία αποβλήτων
Προσέξτε επιπλέον και την εθνική νομοθεσία! Συμβουλευτείτε την αρμόδια υπηρεσία για την διάθεση των
απορριμμάτων. Μή μολυσμένες και άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν.
Η ταξινόμηση των κωδικών/περιγραφής απορριμμάτων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κλάδους EAKV και το
συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα.
Προτεινόμενη λίστα για τον χαρακτηρισμό και την κωδικοποίηση των απορριμμάτων σύμφωνα με την ΕΑΚV:
Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ; αέρια σε δοχεία πίεσης και
απορριπτόμενες χημικές ουσίες; εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή
τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών;
επικίνδυνα απόβλητα

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος
160506
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ; αέρια σε δοχεία πίεσης και
απορριπτόμενες χημικές ουσίες; εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή
τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών;
επικίνδυνα απόβλητα
Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες
150110
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία
(συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών απόβλητων συσκευασίας); συσκευασίες
που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές; επικίνδυνα απόβλητα
Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά
Χειριστείτε τις μολυσμένες συσκευασίες όπως το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά δια ξηράς)
Not restricted
Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά με ποταμόπλοια )
Not restricted
Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Θαλάσσια μεταφορά)
Not restricted
Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής
ΟΗΕ:

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Αεροπορική μεταφορά)
Not restricted
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

όχι

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
βλέπε αναγραφόμενα στην ενότητα 6-8
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
ασήμαντο

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
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Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE
2010/75/EE (VOC):

0% (υπολογισμένος.)

2004/42/EK (VOC):
Πληροφορίες της ΕΕ οδηγίας
2012/18/EE (SEVESO III):

0g/L (υπολογισμένος.)
Δεν υπάγεται στη ΕΕ οδηγίας 2012/18/EE (SEVESO III)

Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK
Αυτό το μείγμα θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP].
REACH 1907/2006 Appendix XVII: 3
Εθνικοί κανονισμοί
Περιορισμός απασχόλησης:
Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για
προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ).
1 - Προκαλούν ελαφρά μόλνση το νερού

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

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Μετατροπές
Αυτό το δελτίο ασφάλειας περιέχει αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση στις ενότητες: 2,3,6,7,9,15.
Rev 1,00 πρώτη έκδοση 04.12.2018
Συντομογραφία και ακρώνυμα
ADR: Accord europιen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect level
NTP: National Toxicology Program
N/A: not applicable
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PNEC: predicted no effect concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
RID: Rθglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act
SVHC: substance of very high concern
TRGS Technische Regeln fuerGefahrstoffe
TSCA: Toxic Substances Control Act
VOC: Volatile Organic Compounds
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefaehrdender Stoffe
WGK: Wassergefaehrdungsklasse
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Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)
H315
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H334
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση
εισπνοής.
H335
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Άλλα στοιχεία
Copyright 2018 Curetis GmbH. License granted to make unlimited paper copies for internal use only. The above
information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. The
information in this document is based on the present state of our knowledge and is applicable to the product with
regard to appropriate safety precautions. It does not represent any guarantee of the properties of the product.
Curetis GmbH, shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above
product.
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 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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