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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Total Nitrogen Hydroxide LR / HR

· Αριθµός προϊόντος: 251995

· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Αντιδραστήριο για ανάλυση νερού

· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

· Παραγωγός/προµηθευτής:
Xylem Analytics Germany GmbH
WTW
Dr.-Karl-Slevogt-Straίe 1
82362 Weilheim
Germany
Tel. +49 881 183-0

· Παροχή πληροφοριών: E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com

· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Chemtrec (USA & Canada) 800-424-9300   (INTERNATIONAL) 001 703-527-3887

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

d~� GHS05 διάβρωση

Met. Corr.1 H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.

d~� GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

· Εικονογράµµατα κινδύνου

d~�
GHS05

· Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας

H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό.
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.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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P308+P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το γιατρό.
P390 Σκουπίστε τη χυµένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζηµιές.

· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Αυτό το µείγµα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες (αΑαΒ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνονται στο παράρτηµα XIII του REACH.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· 3.2 Μείγµατα
· Περιγραφή: υδατικό διάλυµα

· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Αριθµός ευρετηρίου: 011-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119457892-27-XXXX

υδροξείδιο του νατρίου d~� Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314 0,5-1%

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
· Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
· µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
· µετά από επαφή µε το δέρµα:
Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό.
Σε περίπτωση συνεχιζόµενου ερεθισµού επισκευθείτε γιατρό.

· µετά από επαφή µε τα µάτια: Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.
· µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Επιβάλλεται ιατρική περίθαλψη.

· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες ερεθισµοί
· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα. Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Το προϊόν δεν καίγεται.
Σε περίπτωση υπερθερµάνσεως ή πυρκαϊάς µπορεί να αναπτυχθούν τοξικά αέρια.

· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Χρησιµοποιείστε µία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.
Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύµατα.

· Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσµένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.
Τα υπολείµµατα πυρκαϊάς και τα µολυσµένα νερά από την απόσβεση πρέπει να εναποτεθούν σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις.
Πυρκαγιά στο περιβάλλον µπορεί να απελευθερώσει επιβλαβείς ατµούς.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
· Συµβουλές για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης:
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.

· Συµβουλές για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: Μέσα προστασίας: βλ. τµήµα 8
· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Να φοντίζετε για επαρκή αερισµό.
ασθενές οξεικό διάλυµα
Απορροφήστε µε υλικό που δεσµεύει τα υγρά (άµµο, γη διατόµων, δεσµευτικά γενικής χρήσης).
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.

· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
· Συµβουλές για τον ασφαλή χειρισµό: Αν το χησιµοποιείτε κατάλληλα δεν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.
· Μέτρα υγιεινής:
Να αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.

· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό µέρος.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: ∆ιατηρείται χωριστά µέταλλα.
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άµεση επίδραση του ήλιου.
Να το προφυλάτε από την επίδραση του φωτός.
Να το προφυλάτε από την υγρασία του αέρα και το νερό.

· Συνιστάµενη θερµοκρασία εναποθήκευσης: 20°C  +/- 5°C
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

· 8.1 Παράµετροι ελέγχου

· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:

CAS: 1310-73-2 υδροξείδιο του νατρίου

TWA (GR) Μικρότερο χρονικό όριο: 2 mg/m³
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 2 mg/m³

· Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα TWA (GR): Π.∆. 12/2012

· DNELs
Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)

CAS: 1310-73-2 υδροξείδιο του νατρίου

Εισπνέοντας DNEL 1 mg/m³ (Worker / long-term / local effects)

1 mg/m³ (Consumer / long-term / local effects)

· Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης:
Οι µέθοδοι µετρήσεων της ατµόσφαιρας του χώρου εργασίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων DIN EN 482 και
DIN EN 689.

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

· Μηχανικά µέτρα:
Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα τεχνικά µέτρα και τις κατάλληλους χειρισµούς κατά την εργασία σε σχέση µε τα µέσα
ατοµικής προστασίας.
Βλ. σηµείο 7.

· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Προστασία για την αναπνοή:
Σε περίπτωση επενέργειας ατµών/σκόνης/εκνεφώµατος χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

· Συνιστάµενο φίλτρο αναπνοής για ολιγόχρονη χρήση: Φίλτρο Ρ2
· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Προληπτική προστασία του δέρµατος µε χρήση δερµοπροστατευτικών µέσων.
Μετά τη χρήση των γαντιών προτείνεται η χρήση µέσων καθαρισµού και περιποίησης της επιδερµίδας.

· Υλικό γαντιών
Καουτσούκ Nitril
Προτεινόµενο πάχος υλικού: ≥ 0,11 mm

· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Τιµή διαπερατότητας: επίπεδο ≤ 1 (10 min)
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται
πάντοτε.

· Προστασία για τα µάτια: Προστατευτικά γυαλιά.
· Προστασία για το σώµα: Προστατευτική ενδυµασία εργασίας.

· Περιορισµός και έλεγχος της έκθεσης στο περιβάλλον Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Όψη:

Μορφή: ρευστό
Χρώµα: άχρωµο

· Οσµή: άοσµο
· Όριο οσµής: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Τιµή pH σε 20°C: 12,1

· Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: ∆εν είναι προσδιωρισµένο
· Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως: ∆εν είναι προσδιωρισµένο

· Σηµείο αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή αερίου: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθωρισµένο.

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.
· Όρια κινδύνου εκρήξεως:

κατώτερα: Μη χρησιµοποιήσιµο
ανώτερα: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Οξειδωτικές ιδιότητες: κανένα

· Πίεση ατµού: Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα σε 20°C: 1,01 g/cm³
· Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα ατµών Μη καθωρισµένο.
· Ταχύτητα εξάτµισης: Μη καθωρισµένο.

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό: αναµειγνύεται πλήρως

· Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο) Μη καθωρισµένο.

· Ιξώδης ιδιότητα: Μη καθωρισµένο.

· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες: 0,0 %
νερό: > 99 %
Ποσοστά σε στερεό σώµα: < 1 %

· 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· 10.1 ∆ραστικότητα βλ. τµήµα 10.3
· 10.2 Χηµική σταθερότητα Ευσταθές στις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.

(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
∆ιαβρωτικό έναντι µετάλλων.
Αντιδρά µε µέταλλα και εκλύει υδρογόνο.
∆ιαβρώνει το Αλουµίνιο.
Υπό την επίδραση οξέων αυξάνεται η θερµοκρασία.

· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.5 Μη συµβατά υλικά:
µέταλλα
ελαφρά µέταλλα
ψευδάργυρος
αργίλιο
NHx

· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: βλ. τµήµα 5

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50

CAS: 1310-73-2 υδροξείδιο του νατρίου

Από το στόµα LDLo 500 mg/kg (κουνέλι)
(IUCLID)

· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

· Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
· Πληροφορίες για τα συστατικά: CAS 1310-73-2: χρόνιες: δερµατίτιδα

· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Πληροφορίες για τα συστατικά:

CAS: 1310-73-2 υδροξείδιο του νατρίου

Ευαισθητοπίηση Patch test (human)  (negative)

· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στο µείγµα:

· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα

· Υδατική τοξικότητα:

CAS: 1310-73-2 υδροξείδιο του νατρίου

LC50 40,4 mg/l/48h (Ceriodaphnia sp.)
(ECHA)

· Βακτηριακή τοξικότητα:

CAS: 1310-73-2 υδροξείδιο του νατρίου

EC50 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (15 min)

· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης . 
· Άλλες ενδείξεις:
Μείγµα ανόργανων ενώσεων.
Οι µέθοδοι για τον προσδιορισµό της βιοαποικοδοµησιµότητας δεν εφαρµόζονται σε ανόργανες ουσίες.

· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Αυτό το µείγµα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες (αΑαΒ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνονται στο παράρτηµα XIII του REACH.

· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Επιβλαβής επίδραση λόγω της µεταβολής του pH.
Σχηµατίζει διαβρωτικά µείγµατα µε το νερό, ακόµα και όταν είναι αραιωµένο.
∆υνατή εξουδετέρωση σε µονάδες επεξεργασίας λυµάτων.
Να αποφεύγεται η διαφυγή προς το περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση:
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Παραδίδεται στο αποκοµιστή ειδικών/επικίνδυνων αποβλήτων ή το φέρνετε στο χώρο συλλογής προβληµατικών υλικών.

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16 05 07* απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
· Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

· 14.1 Αριθµός ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA UN1824

· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR 1824 ∆ΙΑΛΥΜΑ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ mixture
· IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION mixture

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

· ADR

dc̀oa}
· τάξη 8 (C5) ∆ιαβρωτικές ουσίες
· ∆ελτίο κινδύνου 8 

· IMDG, IATA

dc̀oa}
· Class 8 ∆ιαβρωτικές ουσίες
· Label 8 

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη χρησιµοποιήσιµο

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: ∆ιαβρωτικές ουσίες
· Αριθµός Kemler: 80
· Αριθµός-EMS: F-A,S-B
· Segregation groups Alkalis
· Stowage Category A 
· Segregation Code SG35 Stow "separated from" acids.

· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της
σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:

· ADR
· Περιορισµένες ποσότητες (LQ) 5L
· Εξαιρούµενες ποσότητες (EQ) Κωδικός: E1

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30 ml
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 1000 ml

· Οµάδα µεταφοράς 3 
· Κωδικοί περιορισµού σήραγγας: E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

· 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

· Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος:

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ (SEVESO III):
· Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ Όροι περιορισµού: 3

· Κανονισµοσ (ΕΕ) αριθ. 649/2012

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Εθνικές διατάξεις

· Υποδείξεις περιορισµού απασχόλησης: Προσοχή στους περιορισµούς απασχολήσεως ανηλίκων.

· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων
ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

· Σχετικές σειρές
H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

· Υποδείξεις εκπαίδευσης Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για τους χειριστές.

· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ΟΟΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
STOT: ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
SE: εφάπαξ έκθεση
RE: επαναλαµβανόµενη έκθεση
EC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης απόκρισης
IC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης αναστολής
NOEL ή NOEC: Επίπεδο ή συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: ∆ιαβρωτικά µετάλλων – Κατηγορία 1
Skin Corr. 1A: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1A

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Skin Irrit. 2: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 2
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 2

· Πηγές
Τα δεδοµένα προέρχονται από δελτία δεδοµένων ασφαλείας, έργα αναφοράς και τη βιβλιογραφία.
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database, διεθνής βάση δεδοµένων οµοιόµορφης ενηµέρωσης για τις
χηµικές ουσίες)
ECOTOX βάση δεδοµένων

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισµός ουσίας/µείγµατος  και εταιρείας/επιχείρησης

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: VARIO TOTAL NITROGEN ACID LR VIALS

· Αριθµός προϊόντος: 251995, 251996

· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Αντιδραστήριο για ανάλυση νερού

· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

· Παραγωγός/προµηθευτής:
Xylem Analytics Germany GmbH
WTW
Dr.-Karl-Slevogt-Straίe 1
D 82362 Weilheim
Germany
Tel. +49 881 183-0

· Παροχή πληροφοριών: E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com

· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Chemtrec (USA & Canada) 800-424-9300   (INTERNATIONAL) 001 703-527-3887

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

d~� GHS05 διάβρωση

Met. Corr.1 H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.

Skin Corr. 1A H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.

· 2.2 Στοιχεία ετικέτας
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

· Εικονογράµµατα κινδύνου

d~�
GHS05

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
θειικό οξύ 86 %

· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια.
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.

Ξεπλύνετε την επιδερµίδα µε νερό ή στο ντους.
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.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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P310 Καλέστε αµέσως το γιατρό.

· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Να αποφεύγεται η επαφή του δέρµατος και η εισπνοή αεροζόλ/ατµών του προϊόντος.
Τα καυστικά τραύµατα θα πρέπει να αντιµετωπιστούν αµέσως, διαφορετικά ενδέχεται να παρουσιαστούν πληγές που
θεραπεύονται πολύ δύσκολα.

· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Αυτό το µείγµα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες (αΑαΒ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνονται στο παράρτηµα XIII του REACH.

· Προσδιορισµός των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες µε ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· 3.2 Μείγµατα
· Περιγραφή: διάλυµα θειικού οξέος

· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:

CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
Αριθµός ευρετηρίου: 016-020-00-8
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX

θειικό οξύ

d~� Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Ειδικά όρια συγκέντρωσης: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 15 %
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %

80-90%

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· 4.1 Περιγραφή µέτρων πρώτων βοηθειών
· Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
· µετά από εισπνοή:
Απαραίτητος καθαρός αέρας ή χορήγηση οξυγόνου, ζητήστε επέµβαση γιατρού.
Σε περίπτωση λιποθυµίας επιβάλλεται κατάκλιση και µεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.

· µετά από επαφή µε το δέρµα:
Πλυθείτε µε γλυκόλη πολυαιθυλενίου 400 και κατόπιν µε άφθονο νερό.
Απαιτείται άµεση ιατρική επέµβαση διότι µη θεραπευµένα εγκαύµατα οδηγούν σε πληγές που δύσκολα θεραπεύονται.

· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια µε ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούµενο νερό για αρκετή ώρα.
Καλέστε αµέσως γιατρό.

· µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Μην διεγείρετε εµετό, ζητήστε αµέσως τη βοήθεια γιατρού.

· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
µετά από εισπνοή:
βλάβη των επηρεαζόµενων βλεννογόνων υµένων
βήχας
δύσπνοια
µετά από κατάποση:
διάρροια
πόνος
αναγούλα
έµετος
σπασµούς

· Κίνδυνοι
Κίνδυνος εµπλοκής του αναπνευστικού συστήµατος.
Κίνδυνος διάτρησης στοµάχου.

· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας  και ειδικής θεραπείας
Σε περίπτωση καταπόσεως ή εµετού υπάρχει κίνδυνος εισβολής στους πνεύµονες.
Επιβάλλονται µεταγενέστερες ιατρικές εξετάσεις για πνευµονία και πνευµονικό οίδηµα.

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα. CO₂, άµµος, πυροσβεστική σκόνη.
· Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Το προϊόν δεν καίγεται.
Σε περίπτωση υπερθερµάνσεως ή πυρκαϊάς µπορεί να αναπτυχθούν τοξικά αέρια.
Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Οξείδια του θείου (SOx)

· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Χρησιµοποιείστε µία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.
Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύµατα.

· Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσµένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.
Τα υπολείµµατα πυρκαϊάς και τα µολυσµένα νερά από την απόσβεση πρέπει να εναποτεθούν σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις.
Πυρκαγιά στο περιβάλλον µπορεί να απελευθερώσει επιβλαβείς ατµούς.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
· Συµβουλές για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης:
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Αποφύγετε την επαφή µε την ουσία.
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.

· Συµβουλές για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: Μέσα προστασίας: βλ. τµήµα 8

· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Να φοντίζετε για επαρκή αερισµό.
Εξουδετερώστε µε αραιωµένο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου.
Απορροφήστε µε υλικό που δεσµεύει τα υγρά (άµµο, γη διατόµων, δεσµευτικά γενικής χρήσης).
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.

· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
· Συµβουλές για τον ασφαλή χειρισµό:
Προσοχή στο χειρισµό και στο άνοιγµα των δοχείων.
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Αποφεύγετε να σχηµατιστούν εκνεφώµατα.

· Μέτρα υγιεινής:
Να µην αναπνέετε αέρια/ατµούς/εκνεφώµατα.
Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα.
Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.

· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβατοτήτων
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό µέρος.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης:
∆ιατηρείται χωριστά µέταλλα.
∆εν αποθηκεύεται µαζί µε αλκαλικές ουσίες (αλκαλικά διαλύµατα).
∆ιατηρείται χωριστά από καύσιµες ύλες.

· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισµένες µορφές του, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
Να το διατηρείτε κλειδωµένο ή σε µέρος προσιτό µόνον για ειδήµονες ή εντολοδόχους αυτών.
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άµεση επίδραση του ήλιου.
Να το προφυλάτε από την επίδραση του φωτός.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Να το προφυλάτε από την υγρασία του αέρα και το νερό.
Το προϊόν ειναι υγροσκοπικό.
Εναποθηκεύεται σε στεγνό χώρο.

· Συνιστάµενη θερµοκρασία εναποθήκευσης: 20°C  +/- 5°C

· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

· 8.1 Παράµετροι ελέγχου

· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:

CAS: 7664-93-9 θειικό οξύ

TWA (GR) Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 0,05 mg/m³

IOELV (EU) Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 0,05 mg/m³

· Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
TWA (GR): Π.∆. 12/2012
IOELV (EU): 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC

· Πρόσθετες πληροφορίες: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

· DNELs
Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)

CAS: 7664-93-9 θειικό οξύ

Εισπνέοντας DNEL 0,1 mg/m³ (Worker / acute / local effects)

0,05 mg/m³ (Worker / acute / systemic effects)

· Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης:
Οι µέθοδοι µετρήσεων της ατµόσφαιρας του χώρου εργασίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων DIN EN 482 και
DIN EN 689.

· PNECs
Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

CAS: 7664-93-9 θειικό οξύ

PNEC 8,8 mg/l (Sewage treatment plant)

0,00025 mg/l (Marine water)

0,0025 mg/l (Fresh water)

PNEC 0,002 mg/kg (Marine sediment)

0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

· Μηχανικά µέτρα:
Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα τεχνικά µέτρα και τις κατάλληλους χειρισµούς κατά την εργασία σε σχέση µε τα µέσα
ατοµικής προστασίας.
Βλ. σηµείο 7.

· Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
Να επιλέγεται προστατευτική ενδυµασία ειδικά για τη θέση εργασίας, ανάλογα µε τη συγκέντρωση και ποσότητα των
επικίνδυνων ουσιών που χρησιµοποιούνται.

· Προστασία των µατιών / του προσώπου
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.
Προστασία προσώπου.

· Προστασία των χεριών
Προστατευτικά γάντια.
Προληπτική προστασία του δέρµατος µε χρήση δερµοπροστατευτικών µέσων.
Μετά τη χρήση των γαντιών προτείνεται η χρήση µέσων καθαρισµού και περιποίησης της επιδερµίδας.

· Υλικό γαντιών
Καουτσούκ βουτύλιου
Προτεινόµενο πάχος υλικού: ≥ 0,7 mm

· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Τιµή διαπερατότητας: επίπεδο ≤ 1 (10 min)
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται
πάντοτε.

· Άλλα µέτρα προστασίας (Προστασία για το σώµα:): Χρησιµοποιείστε ενδυµασία ανθεκτική στα οξέα.
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· Προστασία των αναπνευστικών οδών
Να χρησιµοποιείτε για σύντοµη ή µικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο, για έντονη ή παρατεταµένη έκθεση
προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.

· Συνιστάµενο φίλτρο αναπνοής για ολιγόχρονη χρήση: Φίλτρο συνδυασµού Β-Ρ2

· Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Φυσική κατάσταση ρευστό
· Μορφή: υγρό
· Χρώµα: διαυγές
· Οσµή: αισθητή
· Όριο οσµής: Μη καθωρισµένο.
· Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: ∆εν είναι προσδιωρισµένο
· Σηµείο ζέσεως ή αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή
ζέσεως ∆εν είναι προσδιωρισµένο

· Ευφλεκτότητα Μη χρησιµοποιήσιµο
· Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.
· Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιµότητας
· κατώτερα: Μη χρησιµοποιήσιµο
· ανώτερα: Μη χρησιµοποιήσιµο
· Σηµείο αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο
· Θερµοκρασία αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο
· Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθωρισµένο.
· pH σε 20°C < 1
· Κινηµατικό ιξώδες Μη καθωρισµένο.
· ∆ιαλυτότητα
· νερό: αναµειγνύεται πλήρως
· Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθµική
τιµή) ∆εν ισχύει (µείγµα).

· Τάση ατµών Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα
· Πυκνότητα σε 20°C: 1,8 g/cm³
· Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισµένο.
· Σχετική πυκνότητα ατµών Μη καθωρισµένο.
· Χαρακτηριστικά σωµατιδίων ∆εν ισχύει (υγρό).

· 9.2 Λοιπές πληροφορίες

· Πληροφορίες σχετικά µε τις κλάσεις φυσικού κινδύνου
· ∆ιαβρωτικά µετάλλων
Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.

· Μέταλλα που διαβρώνονται από την ουσία ή το µείγµα Πληροφορίες για µη συµβατά υλικά µπορείτε να βρείτε στις
Ενότητες 7 και 10.

· Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας
· Οξειδωτικές ιδιότητες: κανένα
· Περαιτέρω ιδιότητες:
· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
· οργανικές διαλυτικές ουσίες: 0,0 %
· νερό: > 10 %

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· 10.1 Αντιδραστικότητα βλ. τµήµα 10.3
· 10.2 Χηµική σταθερότητα Ευσταθές στις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Αντιδρά µε µέταλλα και εκλύει υδρογόνο.
∆ιαβρωτικό έναντι µετάλλων.
Όταν το αραιώνετε να βάζετε οξέα στο νερό, ουδέποτε αντίστροφα.
Κατά το αραίωµα ή τη διάλυση στο νερό παρατηρείται πάντα µεγάλη υπερθέρµανση.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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Αντιδρά µε υπεροξείδια.
Αντιδρά µε αναγωγικά µέσα.
Αντιδρά µε ενώσεις αλλογενών στοιχείων.
Αντιδρά µε οξειδωτικά µέσα.
Αντιδρά µε οξέα και αλκαλικές βάσεις (αλισίβες).
Αντιδρά µε αµµωνία (ΝΗ₃).

· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγή ισχυρή θέρµανση
· 10.5 Μη συµβατά υλικά:
µέταλλα
καύσιµες ενώσεις
οργανικοί διαλύτες

· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
Οξείδια του θείου (SOx)
βλ. τµήµα 5

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.  1272/2008

· Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στα µεµονωµένα συστατικά.

CAS: 7664-93-9 θειικό οξύ

Από το στόµα LD50 2140 mg/kg (αρουραίος)

LC 50 510 mg/m³/2h (αρουραίος)

· ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
· Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Κίνδυνος τύφλωσης!

· Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειληµµένη έκθεση
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Επικινδυνότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες:
Σε περίπτωση κατάποσης προκαλεί εγκαύµατα στο στόµα και φάρυγγα καθώς και κίνδυνο διάτρησης του οισοφάγου και
στοµάχου.
Το αερόλυµα είναι διαβρωτικό για τα µάτια , το δέρµα και την αναπνευστική οδό. Η εισπνοή αερολυµάτων µπορεί να προκαλέσει
πνευµονικό οίδηµα.
Θειικό οξύ: διάβρωση των δοντιών, καρκίνος

· 11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

· Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα

· Υδατική τοξικότητα:

CAS: 7664-93-9 θειικό οξύ

EC50 >100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 16–29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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· Βακτηριακή τοξικότητα: θειικά τοξικά > 2,5 g/l
· Άλλες πληροφορίες:
∆ηλητηριώδες για τα ψάρια.
θειικά > 7 g/l

· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης . 
· Άλλες ενδείξεις:
Μείγµα ανόργανων ενώσεων.
∆εν προκαλεί βιολογική ανεπάρκεια οξυγόνου.

· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Αυτό το µείγµα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες (αΑαΒ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνονται στο παράρτηµα XIII του REACH.

· 12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες µε ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες.
· 12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Επιβλαβής επίδραση λόγω της µεταβολής του pH.
Σχηµατίζει διαβρωτικά µείγµατα µε το νερό, ακόµα και όταν είναι αραιωµένο.
Να αποφεύγεται η διαφυγή προς το περιβάλλον.

· Κίνδυνος για τα ύδατα:
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη αραιωµένο ή σχετικά
σε µεγάλες ποσότητες.
∆εν επιτρέπεται αναραίωτο ή µη ουδετεροποιηµένο να αδειάζεται στα απόνερα δηλ. σε βόθρους.

· Παρατήρηση: δυνατή εξουδετέρωση

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

· 13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων
· Σύσταση:
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Παραδίδεται στο αποκοµιστή ειδικών/επικίνδυνων αποβλήτων ή το φέρνετε στο χώρο συλλογής προβληµατικών υλικών.

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16 05 07* απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
· Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

· 14.1 Αριθµός ΟΗΕ ή αριθµός ταυτότητας
· ADR, IMDG, IATA UN1830

· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR 1830 ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ
· IMDG, IATA SULPHURIC ACID

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

· ADR

dc̀oa}
· τάξη 8 (C1) ∆ιαβρωτικές ουσίες
· ∆ελτίο κινδύνου 8 

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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· IMDG, IATA

dc̀oa}
· Class 8 ∆ιαβρωτικές ουσίες
· Label 8 

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
· Marine pollutant: Όχι

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: ∆ιαβρωτικές ουσίες
· Αριθµ αναγνώρισης κινδύνου (Αριθµός Kemler): 80
· Αριθµός-EMS: F-A,S-B
· Segregation groups Acids
· Stowage Category E 
· Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.

· 14.7 Θαλάσσιες µεταφορές χύδην σύµφωνα µε τις πράξεις
του ΙΜΟ Μη χρησιµοποιήσιµο

· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:

· ADR
· Περιορισµένες ποσότητες (LQ) 1L
· Εξαιρούµενες ποσότητες (EQ) Κωδικός: E2

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30 ml
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 500 ml

· Οµάδα µεταφοράς 2 
· Κωδικοί περιορισµού σήραγγας: E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

* ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

· 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

· Κανονισµοσ (ΕΕ) αριθ. 649/2012

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος:

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1021 για τους έµµονους οργανικούς ρύπους (POP)

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ (SEVESO III):
· Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV)

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC) σύµφωνα µε το REACH, άρθρο 57
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία πάνω από το νόµιµο όριο συγκέντρωσης ≥ 0,1% (β
/ β).

· ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ Όροι περιορισµού: 3

· Υποδείξεις περιορισµού απασχόλησης: Προσοχή στους περιορισµούς απασχολήσεως ανηλίκων (94/33/EK).
(συνέχεια στη σελίδα 9)
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· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων
ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

· Υποδείξεις εκπαίδευσης Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για τους χειριστές.

· Σχετικές σειρές
H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.

· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
STOT: ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
SE: εφάπαξ έκθεση
RE: επαναλαµβανόµενη έκθεση
EC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης απόκρισης
IC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης αναστολής
NOEL ή NOEC: Επίπεδο ή συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: ∆ιαβρωτικά µετάλλων – Κατηγορία 1
Skin Corr. 1A: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1A
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 1

· Πηγές
Τα δεδοµένα προέρχονται από δελτία δεδοµένων ασφαλείας, έργα αναφοράς και τη βιβλιογραφία.
CSST (Service du répertoire toxicologique, υπηρεσία τοξικολογικού ευρετηρίου, Καναδάς)
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database, διεθνής βάση δεδοµένων οµοιόµορφης ενηµέρωσης για τις
χηµικές ουσίες)
International Chemical Safety Cards (ICSC, διεθνείς κάρτες ασφάλειας χηµικών ουσιών)

· * Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση   
 GR 



 

Σελίδα: 1/9

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 04.07.2019 Αναθεώρηση: 04.07.2019Αριθµός έκδοσης 16

49.2.3.2

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Vario Total N Persulfate RGT

· Αριθµός προϊόντος: 251995, 251996

· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Αντιδραστήριο για ανάλυση νερού

· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

· Παραγωγός/προµηθευτής:
Xylem Analytics Germany GmbH
WTW
Dr.-Karl-Slevogt-Straίe 1
D 82362 Weilheim
Germany
Tel. +49 881 183-0

· Παροχή πληροφοριών: E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com

· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Chemtrec (USA & Canada) 800-424-9300   (INTERNATIONAL) 001 703-527-3887

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

d~� GHS03 φλόγα υπέρανω κύκλου

Ox. Sol. 3 H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. οξειδωτικό.

d~� GHS08 κίνδυνος για την υγεία

Resp. Sens. 1 H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

d~� GHS07

Acute Tox. 4 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

Skin Sens. 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.

STOT SE 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.

· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

· Εικονογράµµατα κινδύνου

d~�
GHS03

d~�
GHS07

d~�
GHS08

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
υπεροξοδιθειικό δινάτριο
υπεροξοδιθειικό δικάλιο

· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. οξειδωτικό.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια.
P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό.
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 ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Αυτό το µείγµα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες (αΑαΒ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνονται στο παράρτηµα XIII του REACH.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· 3.2 Μείγµατα
· Περιγραφή: Μείγµα ανόργανων ενώσεων.

· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:

CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1

υπεροξοδιθειικό δινάτριο

d~� Ox. Sol. 3, H272; d~� Resp. Sens. 1, H334; d~� Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

80–90%

CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
Αριθµός ευρετηρίου: 016-061-00-1

υπεροξοδιθειικό δικάλιο

d~� Ox. Sol. 3, H272; d~� Resp. Sens. 1, H334; d~� Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

5–<10%

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
· Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
· µετά από εισπνοή: Απαραίτητος καθαρός αέρας ή χορήγηση οξυγόνου, ζητήστε επέµβαση γιατρού.
· µετά από επαφή µε το δέρµα:
Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό.
Σε περίπτωση συνεχιζόµενου ερεθισµού επισκευθείτε γιατρό.

· µετά από επαφή µε τα µάτια: Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.
· µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Επιβάλλεται ιατρική περίθαλψη.

· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
αλλεργικά συµπτώµατα
ερεθισµοί
µετά από εισπνοή:
ερεθισµοί των βλεννογόνων υµένων, Βήχας, ∆ύσπνοια
µετά από κατάποση:
αναγούλα
έµετος
γαστροεντερολογικά συµπτώµατα
ερεθισµός του βλεννογόνου υµένα
πονοκέφαλος

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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· Κίνδυνοι
Κίνδυνος πνευµονικού οιδήµατος.
κίνδυνος ευαισθητοποίησης των αεραγωγών
κίνδυνος ευαισθητοποίησης του δέρµατος

· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα. Νερό, διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), αφρός, πυροσβεστική σκόνη
· Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:
Για αυτή την ουσία/µείγµα δεν δίνονται περιορισµοί για τους πυροσβεστικούς παράγοντες.

· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Το προϊόν δεν καίγεται.
Επιταχύνει την καύση λόγω απελευθέρωσης οξυγόνου.
Κίνδυνος εκρήξεως σκόνης.
Σε περίπτωση υπερθερµάνσεως ή πυρκαϊάς µπορεί να αναπτυχθούν τοξικά αέρια.
Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Οξείδια του θείου (SOx)
Οξείδιο του νατρίου
οξείδιο του δικαλίου

· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Χρησιµοποιείστε µία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.
Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύµατα.

· Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσµένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.
Τα υπολείµµατα πυρκαϊάς και τα µολυσµένα νερά από την απόσβεση πρέπει να εναποτεθούν σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις.
Πυρκαγιά στο περιβάλλον µπορεί να απελευθερώσει επιβλαβείς ατµούς.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
· Συµβουλές για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης:
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Αποφύγετε την επαφή µε την ουσία.
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.

· Συµβουλές για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: Μέσα προστασίας: βλ. τµήµα 8
· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Να φοντίζετε για επαρκή αερισµό.
Συλλέγονται µηχανικά.
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.

· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
· Συµβουλές για τον ασφαλή χειρισµό:
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.
Καλός καθαρισµός από την σκόνη.

· Μέτρα υγιεινής:
Να µην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/νεφώµατα.
Να αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.

· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες:
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό µέρος.
Να προστατεύεται από την υπερβολική ζέστη.

· Υποδείξεις συναποθήκευσης:
∆ιατηρείται χωριστά από καύσιµες ύλες.
∆ιατηρείται χωριστά από αναγωγικά µέσα.

· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισµένες µορφές του, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άµεση επίδραση του ήλιου.
Να το προφυλάτε από την επίδραση του φωτός.
Εναποθηκεύεται σε στεγνό χώρο.
Να το προφυλάτε από την υγρασία του αέρα και το νερό.

· Συνιστάµενη θερµοκρασία εναποθήκευσης: 20°C  +/- 5°C
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

· 8.1 Παράµετροι ελέγχου
· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:
Το προϊόν δεν περιέχει σηµαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα έπρεπε να
ελέγχονται..

· Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης:
Οι µέθοδοι µετρήσεων της ατµόσφαιρας του χώρου εργασίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων DIN EN 482 και
DIN EN 689.

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

· Μηχανικά µέτρα:
Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα τεχνικά µέτρα και τις κατάλληλους χειρισµούς κατά την εργασία σε σχέση µε τα µέσα
ατοµικής προστασίας.
Βλ. σηµείο 7.

· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Προστασία για την αναπνοή:
Σε περίπτωση επενέργειας ατµών/σκόνης/εκνεφώµατος χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

· Συνιστάµενο φίλτρο αναπνοής για ολιγόχρονη χρήση: Φίλτρο Ρ2
· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.
Προληπτική προστασία του δέρµατος µε χρήση δερµοπροστατευτικών µέσων.
Μετά τη χρήση των γαντιών προτείνεται η χρήση µέσων καθαρισµού και περιποίησης της επιδερµίδας.

· Υλικό γαντιών
Καουτσούκ Nitril
Προτεινόµενο πάχος υλικού: ≥ 0,11 mm

· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Τιµή διαπερατότητας: επίπεδο ≤ 1 (10 min)
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται
πάντοτε.

· Προστασία για τα µάτια: Προστατευτικά γυαλιά.
· Προστασία για το σώµα: Προστατευτική ενδυµασία εργασίας.

· Περιορισµός και έλεγχος της έκθεσης στο περιβάλλον Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Όψη:

Μορφή: πούντρα
Χρώµα: άσπρο

(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· Οσµή: άοσµο
· Όριο οσµής: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Τιµή pH (25 g/l) σε 20°C: 4,5

· Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: ∆εν είναι προσδιωρισµένο
· Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Σηµείο αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή αερίου: Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

· Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: > 100°C (CAS 7727-21-1)

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.
Η αύξηση ψιλής σκόνης στον αέρα µπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο
εκρήξεως της σκόνης.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: Μη καθωρισµένο.
ανώτερα: Μη καθωρισµένο.

· Οξειδωτικές ιδιότητες: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. οξειδωτικό.

· Πίεση ατµού: Μη χρησιµοποιήσιµο
· Πυκνότητα σε 20°C: 2,41 g/cm³
· Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα ατµών Μη χρησιµοποιήσιµο
· Ταχύτητα εξάτµισης: Μη χρησιµοποιήσιµο

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό: διαλυτό

· Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο) Μη χρησιµοποιήσιµο

· Ιξώδης ιδιότητα: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες: 0 %
Ποσοστά σε στερεό σώµα: 100,0 %

· 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· 10.1 ∆ραστικότητα Κίνδυνος εκρήξεως σκόνης.
· 10.2 Χηµική σταθερότητα Ευσταθές στις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Αντιδρά µε οινοπνευµατώδεις ουσίες.
Αντιδρά µε αναγωγικά µέσα.
Αντιδρά µε βαρειά µέταλλα.
Αντιδρά µε ισχυρά οξέα και αλκαλικές ουσίες.

· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Έκθεση σε υγρασία.
Ισχυρή θέρµανση (διάσπαση)

· 10.5 Μη συµβατά υλικά: καύσιµες ενώσεις
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
Οξυγόνο
βλ. τµήµα 5

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Οξεία τοξικότητα
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη διαδικασία υπολογισµού:
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

(συνέχεια στη σελίδα 6)

 GR 



Σελίδα: 6/9

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 04.07.2019 Αναθεώρηση: 04.07.2019Αριθµός έκδοσης 16

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Vario Total N Persulfate RGT

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

49.2.3.2

· Εκτίµηση οξείας τοξικότητας (ATE(MIX)) - Μέθοδος υπολογισµού:

Από το στόµα CLP ATE(MIX) 907 mg/kg (.)

· Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50

CAS: 7775-27-1 υπεροξοδιθειικό δινάτριο

Από το στόµα LD50 920 mg/kg (αρουραίος)
(IUCLID)

Από το δέρµα LD50 >10000 mg/kg (κουνέλι)

Εισπνέοντας LC50. >5,1 mg/l/4h (αρουραίος)
(ECHA: no deaths at this concentration LC₀= >5.1)

LD50 IPR 226 mg/kg (ποντίκι)

CAS: 7727-21-1 υπεροξοδιθειικό δικάλιο

Από το στόµα LD50 802 mg/kg (αρουραίος)
(RTECS)

Από το δέρµα LD50 >10000 mg/kg (κουνέλι)

· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

· Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
· Πληροφορίες για τα συστατικά:

CAS 7775-27-1: χρόνιες: δερµατίτιδα

CAS: 7775-27-1 υπεροξοδιθειικό δινάτριο

Ερεθίζει το δέρµα OECD 404  (rabbit: slight irritation)
(ECHA: read-across CAS 7727-54-0 Diammonium persulfate)

Ερεθίζει τα µάτια OECD 405  (rabbit: slight irritation)
(ECHA: read-across CAS 7727-54-0 Diammonium persulfate)

CAS: 7727-21-1 υπεροξοδιθειικό δικάλιο

Ερεθίζει το δέρµα OECD 404  (rabbit: slight irritation)
(ECHA: read-across CAS 7727-54-0 Diammonium persulfate)

Ερεθίζει τα µάτια OECD 405  (rabbit: slight irritation)
(ECHA: read-across CAS 7727-54-0 Diammonium persulfate)

· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συµπτώµατα άσθµατος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.

· Πληροφορίες για τα συστατικά:

CAS: 7775-27-1 υπεροξοδιθειικό δινάτριο

Ευαισθητοπίηση OECD 406  (guinea pig: positive)

· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στο µείγµα:

· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· STOT-εφάπαξ έκθεση
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.

· STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Πληροφορίες για τα συστατικά:
ΟΟΣΑ 414: ∆οκιµασία τερατογένεσης
ΟΟΣΑ 473: ∆οκιµασία µεταλλαξιγένεσης
ΟΟΣΑ 471, 474, 476, 487: ∆οκιµασία µεταλλαξιγένεσης των γεννητικών κυττάρων

CAS: 7775-27-1 υπεροξοδιθειικό δινάτριο

OECD 471  (negative) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)
(IUCLID)

· Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες: ∆εν µπορούν να αποκλειστούν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες.
 GR 

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα

· Υδατική τοξικότητα:

CAS: 7775-27-1 υπεροξοδιθειικό δινάτριο

EC50 133 mg/l/48h (Daphnia magna)

NOEC 91,7 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
(ECHA)

NOEC 67,6 mg/l/48 h (Daphnia magna)
(ECHA)

LC50 771 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

163 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
(ECHA)

CAS: 7727-21-1 υπεροξοδιθειικό δικάλιο

EC50 120 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 100 mg/l/96h (Poecilia reticulata)
(Hommel)

· Βακτηριακή τοξικότητα:

CAS: 7727-21-1 υπεροξοδιθειικό δικάλιο

EC50 36 mg/l (Pseudomonas putida)
(Hommel)

· Άλλες πληροφορίες:
∆ηλητηριώδες για τα ψάρια.
θειικά > 7 g/l

· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης . 
· Άλλες ενδείξεις:
Μείγµα ανόργανων ενώσεων.
Οι µέθοδοι για τον προσδιορισµό της βιοαποικοδοµησιµότητας δεν εφαρµόζονται σε ανόργανες ουσίες.

· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Αυτό το µείγµα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες (αΑαΒ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνονται στο παράρτηµα XIII του REACH.

· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Αντιδρά µε το νερό προς σχηµατισµό τοξικών προϊόντων διάσπασης.
Να αποφεύγεται η διαφυγή προς το περιβάλλον.

· Κίνδυνος για τα ύδατα:
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη αραιωµένο ή σχετικά
σε µεγάλες ποσότητες.
∆εν επιτρέπεται αναραίωτο ή µη ουδετεροποιηµένο να αδειάζεται στα απόνερα δηλ. σε βόθρους.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση:
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Παραδίδεται στο αποκοµιστή ειδικών/επικίνδυνων αποβλήτων ή το φέρνετε στο χώρο συλλογής προβληµατικών υλικών.

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16 05 07* απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
· Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

· 14.1 Αριθµός ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA UN3215

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR 3215 ΥΠΕΡΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
· IMDG, IATA PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

· ADR

dc̀jz
· τάξη 5.1 (O2) Οξειδωτικές ουσίες
· ∆ελτίο κινδύνου 5.1

· IMDG, IATA

dc̀jz
· Class 5.1 Οξειδωτικές ουσίες
· Label 5.1

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη χρησιµοποιήσιµο

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: Οξειδωτικές ουσίες
· Αριθµός Kemler: 50
· Αριθµός-EMS: F-A,S-Q
· Stowage Category A 
· Segregation Code SG40 Stow "separated from" SGG2-ammonium compounds other

than mixtures of ammonium persulphates and/or potassium
persulphates and/or sodium persulphates.
SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της
σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:

· ADR
· Περιορισµένες ποσότητες (LQ) 5 kg
· Εξαιρούµενες ποσότητες (EQ) Κωδικός: E1

Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30 g
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 1000 g

· Οµάδα µεταφοράς 3 
· Κωδικοί περιορισµού σήραγγας: E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5 kg
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

· 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

· Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος:

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ (SEVESO III):
· Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· Kατηγορία Seveso P8  ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ
· Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρµογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθµίδας 50 t

(συνέχεια στη σελίδα 9)
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· Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρµογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθµίδας 200 t

· Κανονισµοσ (ΕΕ) αριθ. 649/2012

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Εθνικές διατάξεις

· Υποδείξεις περιορισµού απασχόλησης: Προσοχή στους περιορισµούς απασχολήσεως ανηλίκων.

· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων
ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

· Σχετικές σειρές
H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. οξειδωτικό.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
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.

· Υποδείξεις εκπαίδευσης Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για τους χειριστές.

· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ΟΟΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
STOT: ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
SE: εφάπαξ έκθεση
RE: επαναλαµβανόµενη έκθεση
EC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης απόκρισης
IC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης αναστολής
NOEL ή NOEC: Επίπεδο ή συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 3: Οξειδωτικά στερεά – Κατηγορία 3
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα µέσω του – Κατηγορία 4
Skin Irrit. 2: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 2
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 2
Resp. Sens. 1: Ευαισθητοποιήση του αναπνευστικού συστήµατος – Κατηγορία 1
Skin Sens. 1: Ευαισθητοποιήση του δέρµατος – Κατηγορία 1
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (µία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3

· Πηγές
Τα δεδοµένα προέρχονται από δελτία δεδοµένων ασφαλείας, έργα αναφοράς και τη βιβλιογραφία.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS- Stoffdatenbank (βάση δεδοµένων ουσιών, Γερµανία)
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database, διεθνής βάση δεδοµένων οµοιόµορφης ενηµέρωσης για τις
χηµικές ουσίες)

· * Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση   
 GR 
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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Vario Total Nitrogen Reagent A

· Αριθµός προϊόντος: 251995, 251996
· Aριθµός CAS:

7681-57-4
· Αριθµούς καταχώρισης 01-2119531326-45-XXXX

· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Αντιδραστήριο για ανάλυση νερού

· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

· Παραγωγός/προµηθευτής:
Xylem Analytics Germany GmbH
WTW
Dr.-Karl-Slevogt-Straίe 1
82362 Weilheim
Germany
Tel. +49 881 183-0

· Παροχή πληροφοριών: E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com

· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Chemtrec (USA & Canada) 800-424-9300   (INTERNATIONAL) 001 703-527-3887

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

d~� GHS05 διάβρωση

Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.

d~� GHS07

Acute Tox. 4 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Η ουσία ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

· Εικονογράµµατα κινδύνου

d~�
GHS05

d~�
GHS07

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
όξινο θειώδες νάτριο

· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια.

(συνέχεια στη σελίδα 2)
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P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
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.
P310 Καλέστε αµέσως το γιατρό.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.

· Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
EUH031 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Η ουσία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για ΑΒΤ ή αΑαΒ σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, παράρτηµα XIII.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· 3.1 Ουσίες ανόργανο άλας
· Αριθ. CAS, όνοµα

7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο
· Αριθµοί ταυτότητας προϊόντος
· Αριθµός ΕC: 231-673-0

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
· Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
· µετά από εισπνοή: Φροντίστε για καθαρό αέρα.
· µετά από επαφή µε το δέρµα:
Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό.
Σε περίπτωση συνεχιζόµενου ερεθισµού επισκευθείτε γιατρό.

· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια µε ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούµενο νερό για αρκετή ώρα.
Καλέστε αµέσως γιατρό.

· µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Επιβάλλεται ιατρική περίθαλψη.

· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
αλλεργικά συµπτώµατα
µετά από εισπνοή:
βήχας
ερεθισµός του βλεννογόνου υµένα
δύσπνοια
µετά από κατάποση:
ερεθισµοί
απορρόφηση
γαστροεντερολογικά συµπτώµατα

· Υποδείξεις για το γιατρό: Τα θειώδη άλατα είναι ισχυρά ευαισθητοποιητικά.
· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα. Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.
· Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:
Για αυτή την ουσία/µείγµα δεν δίνονται περιορισµοί για τους πυροσβεστικούς παράγοντες.

· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Το προϊόν δεν καίγεται.
Σε περίπτωση υπερθερµάνσεως ή πυρκαϊάς µπορεί να αναπτυχθούν τοξικά αέρια.
Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Οξείδια του θείου (SOx)
Οξείδιο του νατρίου

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Χρησιµοποιείστε µία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.
Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύµατα.

· Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσµένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.
Τα υπολείµµατα πυρκαϊάς και τα µολυσµένα νερά από την απόσβεση πρέπει να εναποτεθούν σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις.
Καταστείλετε (κρατήστε χαµηλά) αέρια/ατµούς/εκνεφώµατα µε διασκορπισµένη βολή νερού.
Πυρκαγιά στο περιβάλλον µπορεί να απελευθερώσει επιβλαβείς ατµούς.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
· Συµβουλές για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης:
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Αποφύγετε την επαφή µε την ουσία.
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.
Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης.

· Συµβουλές για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: Μέσα προστασίας: βλ. τµήµα 8
· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Να φοντίζετε για επαρκή αερισµό.
Συλλέγονται µηχανικά.
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.

· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
· Συµβουλές για τον ασφαλή χειρισµό:
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.
Καλός καθαρισµός από την σκόνη.

· Μέτρα υγιεινής:
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.

· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό µέρος.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: ∆εν αποθηκεύεται µαζί µε οξέα.
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να διατηρείται σε καλά κλεισµένο δοχείο.
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άµεση επίδραση του ήλιου.
Να το προφυλάτε από την επίδραση του φωτός.
Εναποθηκεύεται σε στεγνό χώρο.
Να το προφυλάτε από την υγρασία του αέρα και το νερό.

· Συνιστάµενη θερµοκρασία εναποθήκευσης: 20°C  +/- 5°C
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆είτε σενάριο έκθεσης στο παράρτηµα του παρόντος MSDS.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

· 8.1 Παράµετροι ελέγχου

· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

TWA (GR) Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 5 mg/m³

· Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα TWA (GR): Π.∆. 12/2012
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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· DNELs
Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

Εισπνέοντας DNEL 10 mg/m³ (Worker / long-term /systemic effects)
(MERCK)

· Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης:
Οι µέθοδοι µετρήσεων της ατµόσφαιρας του χώρου εργασίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων DIN EN 482 και
DIN EN 689.

· PNECs
Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

PNEC 75,4 mg/l (Sewage treatment plant)

0,1 mg/l (Marine water)

1 mg/l (Fresh water)

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

· Μηχανικά µέτρα:
Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα τεχνικά µέτρα και τις κατάλληλους χειρισµούς κατά την εργασία σε σχέση µε τα µέσα
ατοµικής προστασίας.
Βλ. σηµείο 7.

· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Προστασία για την αναπνοή:
Σε περίπτωση επενέργειας ατµών/σκόνης/εκνεφώµατος χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.
Προληπτική προστασία του δέρµατος µε χρήση δερµοπροστατευτικών µέσων.
Μετά τη χρήση των γαντιών προτείνεται η χρήση µέσων καθαρισµού και περιποίησης της επιδερµίδας.

· Υλικό γαντιών
Καουτσούκ Nitril
Προτεινόµενο πάχος υλικού: ≥ 0,11 mm

· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Χρόνος διείσδυσης: > 480 λεπτά
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται
πάντοτε.

· Προστασία για τα µάτια: Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.
· Προστασία για το σώµα: Προστατευτική ενδυµασία εργασίας.

· Περιορισµός και έλεγχος της έκθεσης στο περιβάλλον Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Όψη:

Μορφή: πούντρα
Χρώµα: άχρωµο

· Οσµή: ελαφριά
· Όριο οσµής: Μη καθωρισµένο.

· Τιµή pH (50 g/l) σε 20°C: 3,5-5

· Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: 150°C
Αποσύνθεση

· Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως: Μη χρησιµοποιήσιµο
Αποσύνθεση

· Σηµείο αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή αερίου: Το προϊόν δεν είναι καύσιµο.
· Θερµοκρασία αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο

(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: > 150°C

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.
· Όρια κινδύνου εκρήξεως:

κατώτερα: Μη χρησιµοποιήσιµο
ανώτερα: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Οξειδωτικές ιδιότητες: κανένα

· Πίεση ατµού: Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα σε 20°C: 2,36 g/cm³
· Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα ατµών Μη καθωρισµένο.
· Ταχύτητα εξάτµισης: Μη καθωρισµένο.

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό σε 20°C: 650 g/l

ευδιάλυτο

· Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο) Μη χρησιµοποιήσιµο

· Ιξώδης ιδιότητα: Μη χρησιµοποιήσιµο
· οργανικές διαλυτικές ουσίες: 0,0 %
· Ποσοστά σε στερεό σώµα: 100,0 %

· 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· 10.1 ∆ραστικότητα βλ. τµήµα 10.3
· 10.2 Χηµική σταθερότητα Ευσταθές στις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Σ' επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια
Υπό την επίδραση οξέων δηµιουργείται διοξείδιον του θείου.
Εξώθερµη αντίδραση µε:
Οξειδωτικό, νιτρώδη, νιτρικά, σουλφίδια

· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Ισχυρή θέρµανση (διάσπαση)
· 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
∆ιοξείδιο του θείου (SO2)
Σε περίπτωση πυρκαγιάς: βλ. τµήµα 5.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Οξεία τοξικότητα
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

· Εκτίµηση οξείας τοξικότητας (ATE(MIX)) - Μέθοδος υπολογισµού:

Από το στόµα CLP ATE(MIX) 1540 mg/kg (.)

· Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

Από το στόµα LD50 1540 mg/kg (αρουραίος) (OECD 401)
(MERCK)

Από το δέρµα LD50. >2000 mg/kg (αρουραίος)
(RTECS)

· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Κίνδυνος θόλωσης του κερατοειδούς.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· Πληροφορίες για τα συστατικά:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

Ερεθίζει το δέρµα OECD 404  (rabbit: no irritation)

Ερεθίζει τα µάτια OECD 405  (rabbit: severe irritations)

· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Πληροφορίες για τα συστατικά:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

Ευαισθητοπίηση OECD 406  (guinea pig: negative)

· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Πληροφορίες για τα συστατικά:
CAS 7681-57-4: ∆εν επέδειξε καρκινογόνες επιδράσεις σε πειράµατα µε ζώα (IUCLID).
CAS 7681-57-4: Καµία µείωση της αναπαραγωγικής απόδοσης σε πειράµατα µε ζώα (IUCLID).
CAS 7681-57-4: ∆εν επέδειξε τερατογόνες επιδράσεις σε πειράµατα µε ζώα.
ΟΟΣΑ 414: ∆οκιµασία τερατογένεσης
ΟΟΣΑ 473: ∆οκιµασία µεταλλαξιγένεσης
ΟΟΣΑ 471, 474, 476, 487: ∆οκιµασία µεταλλαξιγένεσης των γεννητικών κυττάρων

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

OECD 471  (negative) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα

· Υδατική τοξικότητα:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

EC50 89 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(MERCK)

IC50 48 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
(MERCK)

LC50 150–220 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (DIN 38412 Teil 15)
(Merck)

· Βακτηριακή τοξικότητα:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

EC50 56 mg/l (Pseudomonas putida) (17h)
(IUCLID)

· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Άλλες ενδείξεις: Οι µέθοδοι για τον προσδιορισµό της βιοαποικοδοµησιµότητας δεν εφαρµόζονται σε ανόργανες ουσίες.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Η ουσία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για ΑΒΤ ή αΑαΒ σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, παράρτηµα XIII.

· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Να αποφεύγεται η διαφυγή προς το περιβάλλον.
· Κίνδυνος για τα ύδατα:
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη αραιωµένο ή σχετικά
σε µεγάλες ποσότητες.
∆εν επιτρέπεται αναραίωτο ή µη ουδετεροποιηµένο να αδειάζεται στα απόνερα δηλ. σε βόθρους.

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση:
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Παραδίδεται στο αποκοµιστή ειδικών/επικίνδυνων αποβλήτων ή το φέρνετε στο χώρο συλλογής προβληµατικών υλικών.

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16 05 07* απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
· Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

· 14.1 Αριθµός ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

· ADR, IMDG, IATA
· τάξη εκπίπτει

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη χρησιµοποιήσιµο

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιµοποιήσιµο

· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της
σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις: Κατά τις άνω διατάξεις δεν είναι επικίνδυνο εµπόρευµα.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

· 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

· Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος:

Η ουσία δεν περιέχεται

· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ (SEVESO III):
· Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Η ουσία δεν περιέχεται

· Κανονισµοσ (ΕΕ) αριθ. 649/2012

Η ουσία δεν περιέχεται

· Εθνικές διατάξεις

· Υποδείξεις περιορισµού απασχόλησης: Προσοχή στους περιορισµούς απασχολήσεως ανηλίκων.

· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων
ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

· Υποδείξεις εκπαίδευσης Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για τους χειριστές.

· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ΟΟΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
STOT: ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
SE: εφάπαξ έκθεση
RE: επαναλαµβανόµενη έκθεση

(συνέχεια στη σελίδα 8)

 GR 



Σελίδα: 8/8

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 06.04.2019 Αναθεώρηση: 06.04.2019Αριθµός έκδοσης 20

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Vario Total Nitrogen Reagent A

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

49.0

EC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης απόκρισης
IC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης αναστολής
NOEL ή NOEC: Επίπεδο ή συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα µέσω του – Κατηγορία 4
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 1

· Πηγές
Τα δεδοµένα προέρχονται από δελτία δεδοµένων ασφαλείας, έργα αναφοράς και τη βιβλιογραφία.
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database, διεθνής βάση δεδοµένων οµοιόµορφης ενηµέρωσης για τις
χηµικές ουσίες)
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, µητρώο τοξικών επιδράσεων των χηµικών ουσιών, ΗΠΑ)

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Vario Total Nitrogen Reagent B

· Αριθµός προϊόντος: 251995, 251996

· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Αντιδραστήριο για ανάλυση νερού

· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

· Παραγωγός/προµηθευτής:
Xylem Analytics Germany GmbH
WTW
Dr.-Karl-Slevogt-Straίe 1
82362 Weilheim
Germany
Tel. +49 881 183-0

· Παροχή πληροφοριών: E-Mail: Info.WTW@Xyleminc.com

· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Chemtrec (USA & Canada) 800-424-9300   (INTERNATIONAL) 001 703-527-3887

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

d~� GHS05 διάβρωση

Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.

· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

· Εικονογράµµατα κινδύνου

d~�
GHS05

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
όξινο θειώδες νάτριο

· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.

· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P280 Να φοράτε µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια / µέσα ατοµικής προστασίας για το πρόσωπο.
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.
P310 Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

· Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
EUH031 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Αυτό το µείγµα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες (αΑαΒ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνονται στο παράρτηµα XIII του REACH.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· 3.2 Μείγµατα
· Περιγραφή: Μείγµα ανόργανων και οργανικών ενώσεων

· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:

CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
Αριθµός ευρετηρίου: 016-063-00-2
Reg.nr.: 01-2119531326-45-XXXX

όξινο θειώδες νάτριο

d~� Eye Dam. 1, H318; d~� Acute Tox. 4, H302
≤10%

CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9

Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate

d~� Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

5-<10%

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
· Γενικές οδηγίες: Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
· µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
· µετά από επαφή µε το δέρµα:
Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό.
Σε περίπτωση συνεχιζόµενου ερεθισµού επισκευθείτε γιατρό.

· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια µε ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούµενο νερό για αρκετή ώρα.
Καλέστε αµέσως γιατρό.

· µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Συµβουλευτείτε αµέσως το γιατρό.

· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
Ερεθισµός και καυστική δράση
αλλεργικά συµπτώµατα
µετά από εισπνοή:
ερεθισµός του βλεννογόνου υµένα
βήχας
δύσπνοια
µετά από κατάποση µεγάλων ποσοτήτων:
αναγούλα
έµετος
διάρροια
απορρόφηση

· Υποδείξεις για το γιατρό: Τα θειώδη άλατα είναι ισχυρά ευαισθητοποιητικά.
· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα. Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Το προϊόν δεν καίγεται.
Σε περίπτωση υπερθερµάνσεως ή πυρκαϊάς µπορεί να αναπτυχθούν τοξικά αέρια.
Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
Οξείδια του θείου (SOx)
οξείδια του αζώτου (NOx)
Οξείδιο του νατρίου

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Χρησιµοποιείστε µία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.
Φορέστε απολύτως προστατευτικά ενδύµατα.

· Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσµένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.
Τα υπολείµµατα πυρκαϊάς και τα µολυσµένα νερά από την απόσβεση πρέπει να εναποτεθούν σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις.
Πυρκαγιά στο περιβάλλον µπορεί να απελευθερώσει επιβλαβείς ατµούς.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
· Συµβουλές για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης:
Αποφύγετε την επαφή µε την ουσία.
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.

· Συµβουλές για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες:
Χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.
Μέσα προστασίας: βλ. τµήµα 8

· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Να φοντίζετε για επαρκή αερισµό.
Συλλέγονται µηχανικά.
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.

· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
· Συµβουλές για τον ασφαλή χειρισµό:
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.
Καλός καθαρισµός από την σκόνη.

· Μέτρα υγιεινής:
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.

· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό µέρος.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης:
∆εν αποθηκεύεται µαζί µε οξέα.
∆ιατηρείται χωριστά από οξειδωτικές ουσίες.

· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άµεση επίδραση του ήλιου.
Να το προφυλάτε από την επίδραση του φωτός.
Εναποθηκεύεται σε στεγνό χώρο.
Να το προφυλάτε από την υγρασία του αέρα και το νερό.

· Συνιστάµενη θερµοκρασία εναποθήκευσης: 20°C  +/- 5°C
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

· 8.1 Παράµετροι ελέγχου

· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

TWA (GR) Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 5 mg/m³

· Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα TWA (GR): Π.∆. 12/2012
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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· DNELs
Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

Εισπνέοντας DNEL 10 mg/m³ (Worker / long-term /systemic effects)
(MERCK)

· Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης:
Οι µέθοδοι µετρήσεων της ατµόσφαιρας του χώρου εργασίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων DIN EN 482 και
DIN EN 689.

· PNECs
Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

PNEC 75,4 mg/l (Sewage treatment plant)

0,1 mg/l (Marine water)

1 mg/l (Fresh water)

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

· Μηχανικά µέτρα:
Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα τεχνικά µέτρα και τις κατάλληλους χειρισµούς κατά την εργασία σε σχέση µε τα µέσα
ατοµικής προστασίας.
Βλ. σηµείο 7.

· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Προστασία για την αναπνοή:
Σε περίπτωση επενέργειας ατµών/σκόνης/εκνεφώµατος χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.

· Συνιστάµενο φίλτρο αναπνοής για ολιγόχρονη χρήση: Φίλτρο Ρ2
· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.
Προληπτική προστασία του δέρµατος µε χρήση δερµοπροστατευτικών µέσων.
Μετά τη χρήση των γαντιών προτείνεται η χρήση µέσων καθαρισµού και περιποίησης της επιδερµίδας.

· Υλικό γαντιών
Καουτσούκ Nitril
Προτεινόµενο πάχος υλικού: ≥ 0,11 mm

· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Τιµή διαπερατότητας: επίπεδο ≤ 1 (10 min)
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται
πάντοτε.

· Προστασία για τα µάτια: Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.
· Προστασία για το σώµα: Προστατευτική ενδυµασία εργασίας.

· Περιορισµός και έλεγχος της έκθεσης στο περιβάλλον Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Όψη:

Μορφή: κρυσταλλική σκόνη
Χρώµα: κιτρινωπό - καφέ

· Οσµή: άοσµο
· Όριο οσµής: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Τιµή pH: Μη καθωρισµένο.

· Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: ∆εν είναι προσδιωρισµένο
· Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως: ∆εν είναι προσδιωρισµένο

· Σηµείο αναφλέξεως: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή αερίου: Το προϊόν δεν είναι καύσιµο.

· Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθωρισµένο.

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.
· Όρια κινδύνου εκρήξεως:

κατώτερα: Μη χρησιµοποιήσιµο
ανώτερα: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Οξειδωτικές ιδιότητες: κανένα

· Πίεση ατµού: Μη χρησιµοποιήσιµο
· Πυκνότητα: ∆εν είναι προσδιωρισµένο
· Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα ατµών Μη χρησιµοποιήσιµο
· Ταχύτητα εξάτµισης: Μη χρησιµοποιήσιµο

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό: Μερικά αδιάλυτο.

· Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο) Μη χρησιµοποιήσιµο

· Ιξώδης ιδιότητα: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες: 0 %
Ποσοστά σε στερεό σώµα: 100 %

· 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· 10.1 ∆ραστικότητα βλ. τµήµα 10.3
· 10.2 Χηµική σταθερότητα Ευσταθές στις θερµοκρασίες του περιβάλλοντος.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Σ' επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια
Υπό την επίδραση οξέων δηµιουργείται διοξείδιον του θείου.
Αντιδρά µε οξειδωτικά µέσα.

· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ισχυρή θέρµανση
· 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
∆ιοξείδιο του θείου (SO2)
Αµµωνία
Σε περίπτωση πυρκαγιάς: βλ. τµήµα 5.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

Από το στόµα LD50 1540 mg/kg (αρουραίος) (OECD 401)
(MERCK)

Από το δέρµα LD50. >2000 mg/kg (αρουραίος)
(RTECS)

· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Κίνδυνος θόλωσης του κερατοειδούς.

· Πληροφορίες για τα συστατικά:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

Ερεθίζει το δέρµα OECD 404  (rabbit: no irritation)

Ερεθίζει τα µάτια OECD 405  (rabbit: severe irritations)
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Πληροφορίες για τα συστατικά:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

Ευαισθητοπίηση OECD 406  (guinea pig: negative)

· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στο µείγµα:

· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

· Πληροφορίες για τα συστατικά:
CAS 7681-75-4: ∆εν επέδειξε καρκινογόνες επιδράσεις σε πειράµατα µε ζώα (IUCLID).
CAS 7681-75-4: Καµία µείωση της αναπαραγωγικής απόδοσης σε πειράµατα µε ζώα (IUCLID).
CAS 7681-75-4: ∆εν επέδειξε τερατογόνες επιδράσεις σε πειράµατα µε ζώα.

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

OECD 471  (negative) (Bacterial Reverse Mutation Test - Ames test)

· Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες:
· Εµπειρία στον άνθρωπο: CAS 14808-60-7: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον πνεύµονα.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα

· Υδατική τοξικότητα:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

EC50 89 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(MERCK)

IC50 48 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
(MERCK)

LC50 150–220 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (DIN 38412 Teil 15)
(Merck)

· Βακτηριακή τοξικότητα:

CAS: 7681-57-4 όξινο θειώδες νάτριο

EC50 56 mg/l (Pseudomonas putida) (17h)
(IUCLID)

· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

CAS: 5808-22-0 Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate

log Pow -4,48 (.) (calculated)
(anhydrous substance)

· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Αυτό το µείγµα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιµες και τοξικές (ΑΒΤ) ή άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιµες (αΑαΒ) σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνονται στο παράρτηµα XIII του REACH.

· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Να αποφεύγεται η διαφυγή προς το περιβάλλον.
· Κίνδυνος για τα ύδατα:
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ακόµη ούτε και σε µικρές
ποσότητες.
Επικίνδυνο για το πόσιµο νερό ακόµη και όταν εκρεύσουν στο υπέδαφος µικρές ποσότητες.

 GR 

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση:
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Παραδίδεται στο αποκοµιστή ειδικών/επικίνδυνων αποβλήτων ή το φέρνετε στο χώρο συλλογής προβληµατικών υλικών.

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16 05 06* εργαστηριακά χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες,
περιλαµβανοµένων µειγµάτων εργαστηριακών χηµικών υλικών

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

· 14.1 Αριθµός ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

· ADR, IMDG, IATA
· τάξη εκπίπτει

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
· Marine pollutant: Όχι

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιµοποιήσιµο

· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της
σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις: Κατά τις άνω διατάξεις δεν είναι επικίνδυνο εµπόρευµα.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

· 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

· Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος:

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ (SEVESO III):
· Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Κανονισµοσ (ΕΕ) αριθ. 649/2012

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· Εθνικές διατάξεις

· Υποδείξεις περιορισµού απασχόλησης: Προσοχή στους περιορισµούς απασχολήσεως ανηλίκων.

· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων
ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.

· Σχετικές σειρές
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.

(συνέχεια στη σελίδα 8)
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H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.

· Υποδείξεις εκπαίδευσης Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για τους χειριστές.

· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
ΟΟΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
STOT: ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
SE: εφάπαξ έκθεση
RE: επαναλαµβανόµενη έκθεση
EC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης απόκρισης
IC50: αποτελεσµατική συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί 50% της µέγιστης αναστολής
NOEL ή NOEC: Επίπεδο ή συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται καµία επίπτωση
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα µέσω του – Κατηγορία 4
Skin Irrit. 2: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 2
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 1
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 2
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (µία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3

· Πηγές
Τα δεδοµένα προέρχονται από δελτία δεδοµένων ασφαλείας, έργα αναφοράς και τη βιβλιογραφία.
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, µητρώο τοξικών επιδράσεων των χηµικών ουσιών, ΗΠΑ)
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database, διεθνής βάση δεδοµένων οµοιόµορφης ενηµέρωσης για τις
χηµικές ουσίες)

 GR 


