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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α∆ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 



 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                        : Ερεθιστικό στα µάτια.  
∆έρµα                        : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                     : Προκαλεί ερεθισµό. Η εισπνοή σκόνης της ουσίας προκαλεί 

ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα. 
Κατάποση                 : Προκαλεί ερεθισµό. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                     :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το αδιπικό οξύ είναι εύφλεκτο υλικό. Αποµακρύνετε τους 

περιέκτες από τη φωτιά και διατηρήστε τους δροσερούς, 
ψεκάζοντας µε νερό. Αποµακρύνετε το προσωπικό. Φοράτε 
προστατευτικά ενδύµατα και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία 
σε σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή νερό µε καταιονισµό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 



Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς 
αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. Μην διαχέετε την ουσία στο 
περιβάλλον. Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) 
και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αποφύγετε να δηµιουργείτε 
σκόνη της ουσίας.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
πριν την επαναχρησιµοποίηση του.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.   

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κιάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα                 : Το αδιπικό οξύ µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα, στο 

αναπνευστικό σύστηµα και στα µάτια.  
 



8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς. Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν 
υπολείµµατα της ουσίας οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε 
τους σε εγκεκριµένες µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36 Ερεθιστικό στα µάτια.  
 

Φράσεις ασφάλειας    : 
ΕΕ  

S2 ∆ιατηρείστε την ουσία µακριά από παιδιά. 
 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/ χηµικοί         : 
κίνδυνοι 

∆ιαβρωτικό αέριο. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής, Προκαλεί κάψιµο στα µάτια, 
στο δέρµα και στην αναπνευστική δίοδο. Η ουσία µπορεί να 
προκαλέσει φωτιά. Σε συνθήκες περιβάλλοντος, είναι άχρωµο 
αέριο µε καυστική ή ερεθιστική οσµή.  

Επιδράσεις και          



συµπτώµατα 
Μάτια                         : Η έκθεση στην αέρια αµµωνία µπορεί να προκαλέσει πόνο και 

καταρροή δακρύων και σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί 
βλάβη στον κερατοειδή.  

∆έρµα                         : Η συνεχής ή εκτεταµένη επαφή του δέρµατος µπορεί να 
οδηγήσει σε απορρόφηση επικίνδυνων ποσοτήτων στο δέρµα.  

Κατάποση                   : ∆εν αποτελεί τρόπο εισόδου στον οργανισµό. Το υλικό είναι 
αέριο σε συνθήκες περιβάλλοντος, αλλά µπορεί να προκαλέσει 
κάψιµο στο στόµα, στο λάρυγγα, στον οισοφάγο και στο 
στοµάχι.  

Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στη µύτη, στο λάρυγγα. Σε 
υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην 
αναπνοή, πόνο στο στήθος, φλέγµατα, πνευµονικό οίδηµα. Η 
υπερέκθεση µπορεί να συµβάλλει στην εµφάνιση οξείας 
βρογχίτιδας και πνευµονίας.  

Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση στην ουσία προκαλεί 
βλάβη στα νεφρά και χηµική πνευµονίτιδα. Άτοµα µε ήδη 
υπάρχοντα δερµατικά προβλήµατα, είναι πιο ευάλωτα στις 
επιδράσεις της ουσίας.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα.  

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά.. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχον άτοµο έχει τάση προς 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 
στόµα.  

 



3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Αποµακρύνετε το προσωπικό από την περιοχή της φωτιάς. Οι 

πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Αµέσως ψεκάστε 
τους περιέκτες µε σπρέι νερού, από απόσταση, για να τους 
διατηρήσετε δροσερούς και για να µειώσετε τα διαβρωτικά 
αέρια. Σταµατήστε αµέσως τη διαρροή αερίου και 
αποµακρύνετε τους περιέκτες από το χώρο, χωρίς να διατρέχετε 
κίνδυνο. Η αέρια αµµωνία σχηµατίζει εκρηκτικό µίγµα µε τον 
αέρα και µε οξειδωτικές ουσίες. Η θερµότητα που εκλύεται από 
τη φωτιά µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την πίεση του αερίου και 
να προκληθεί ρήξη του περιέκτη. Η ουσία, καθώς και ο 
περιέκτης της, δεν πρέπει να εκτίθενται σε θερµοκρασίες 
µεγαλύτερες από 52 0C. Σε περίπτωση που προκληθεί φωτιά, 
µην επιχειρήσετε να σβήσετε τις φλόγες. Τα εύφλεκτα αέρια 
µπορεί να απλωθούν στον χώρο και να αποτελέσουν κίνδυνο 
έκρηξης. Οι ατµοί της ουσίας µπορεί να αναφλεγούν από φλόγα 
εναύσµατος (συσκευής φωταερίου κλπ), άλλες φλόγες, 
κάπνισµα, σπινθήρες, ηλεκτρικό εξοπλισµό, θερµότητα, στατική 
εκκένωση και από άλλες πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται στο 
χώρο και κοντά στην ουσία. Τα προϊόντα καύσης της ουσίας 
είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου. 

Μέσα κατάσβεσης     : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε σπρέι νερού, αφρό, 
ξηρή χηµική ουσία ή διοξείδιο του άνθρακα.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αµέσως αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο χώρο. 
Η ουσία είναι διαβρωτική. Η επαφή της µε εύφλεκτα αέρια 
µπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη. Μειώστε τους ατµούς µε 
νεφέλωση ή σπρέι νερού. Μην ψεκάζετε µε νερό απευθείας στη 
ουσία. Προφυλάξτε το χώρο από την εξάπλωση του αέριου. 
Αερίστε τον χώρο όπου έγινε η έκχυση της ουσίας. Κλείστε τις 
διαρροές αν είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Προστατέψτε τις φιάλες του αερίου από τις φθορές. 
Χρησιµοποιείστε κατάλληλο µέσο για να µετακινείτε τις φιάλες, 
µην τις σέρνετε, µην τις κυλάτε. Ποτέ µην προσπαθήσετε να 
σηκώσετε τις φιάλες από το πώµα, η χρήση του είναι 
αποκλειστικά για την προστασία της βαλβίδας. Μην τοποθετείτε 
αντικείµενα στο πώµα της φιάλης (µηχανικό κλειδί, κατσαβίδι), 



υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η βαλβίδα και υπάρξει 
διαρροή του αερίου. 

Αποθήκευση              :    Η χρήση και η αποθήκευση της ουσίας θα γίνετε σε χώρο µε 
επαρκή εξαερισµό. ∆ιαχωρίστε τις φιάλες εύφλεκτων αερίων 
από οξυγόνο, χλώριο τουλάχιστον 6 µέτρα µακριά. 
Προστατέψτε τις φιάλες από πτώσεις και χτυπήµατα. 
Τοποθετήστε, στο χώρο αποθήκευσης των φιαλών αερίου, την 
κατάλληλη επισήµανση  σχετικά µε την απαγόρευση του 
καπνίσµατος και τη χρήση γυµνής φλόγας. ∆εν θα υπάρχει 
καµία πηγή ανάφλεξης στο χώρο. Αποθηκεύετε χωριστά τις 
κενές από τις γεµάτες φιάλες. Η θερµοκρασία στο χώρο 
αποθήκευσης δεν ρέπει να ξεπερνάει τους 52 0C. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Χρησιµοποιείστε σύστηµα για την απαγωγή 
καυσαερίων, που να παρέχει προστασία από διάβρωση και 
έκρηξη. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά όταν χρησιµοποιείτε φιάλες. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Συνίσταται 

η χρήση ελαστικών γαντιών από νεοπρένιο. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς της ουσίας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  ∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία..  

 
8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η ουσία δεν αναµένεται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα συστατικά της ουσίας δεν 
κατατάσσονται ως ρυπογόνα. 

 
  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 



Απόρριψη προϊόντος : Επιστρέψτε τις χρησιµοποιηµένες φιάλες στον προµηθευτή. 
 

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R23/24 Τοξική ουσία σε περίπτωση εισπνοής και κατά την 
επαφή µε το δέρµα. 
R10 Εύφλεκτη ουσία. 
R50 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς. 
R34 Προκαλεί κάψιµο.            

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S61 Αποφύγετε τη διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.  
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 
S33 Λάβετε προληπτικά µέτρα κατά της στατικής εκκένωσης. 
S9 ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε χώρο µε καλό εξαερισµό. 
S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Πολύ εύφλεκτο. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επιβλαβές ή θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές 
αν εισπνευστεί ή απορροφηθεί από το δέρµα. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρµα και ερεθισµό στα 
µάτια, στο δέρµα και στην αναπνευστική δίοδο. Επιδρά στο 
κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Η εκτίναξη του υγρού στα µάτια µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό, πόνο και βλάβη. 

∆έρµα                        : Μπορεί να παρατηρηθεί µικρός δερµατικός ερεθισµός και 
διείσδυση της ουσίας στο δέρµα.  

Εισπνοή                    : Η εισπνοή ατµών της ουσίας, αν δεν είναι θερµοί, δεν 
αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο. Η έκθεση στους ατµούς της 
ουσίας πάνω από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα προκαλεί 
πονοκέφαλο και ερεθισµό στο λάρυγγα. Μπορεί επίσης να 
προκαλέσει ναυτία, εµετό, ζαλάδα και υπνηλία. Μπορεί να 
προκαλέσει κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήµατος 
και πνευµονικό οίδηµα. Όταν θερµαίνεται ή σε µορφή οµίχλης, 
µπορεί να προκαλέσει γρήγορη και ακούσια κίνηση των µατιών 
και κώµα.   

Κατάποση                 : Τα συµπτώµατα είναι κατάπτωση του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος, πονοκέφαλος, εµετός, ταχυκαρδία, υπόταση, ζάλη, 



λιποθυµία, σπασµούς. Μπορεί να προκληθεί και θάνατος από τη 
δυσλειτουργία του αναπνευστικού συστήµατος και  
καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.   

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. 
Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση 
τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Κίνδυνοι                     :    
πυρκαγιάς/ έκρηξης 

Σε θερµοκρασία πάνω από το σηµείο καύσης (111oC), οι ατµοί 
της ουσίας σχηµατίζουν εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Οι 
περιέκτες µπορεί να εκραγούν όταν εκτίθενται σε πηγές 
θερµότητας. 

Μέσα κατάσβεσης     :      Σε περίπτωση φωτιάς, χρησιµοποιείστε υγρή χηµική ουσία, 
αφρό ή διοξείδιο του άνθρακα. Το νερό µπορεί να δηµιουργήσει 
αφρό. Σπρέι νερού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
κατάσβεση της περιβάλλουσας φωτιάς και για να διατηρούν 
δροσερούς τους περιέκτες. Η χρήση σπρέι νερού µειώνει τους 
καπνούς και τα ερεθιστικά αέρια που εκλύονται κατά τη 
διάρκεια της φωτιάς. 

Προστασία                 :    
πυροσβεστών  

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Κατά τη διάρκεια 
της φωτιάς εκλύονται τοξικά αέρια και καπνοί. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Ατοµικές                     :   
προφυλάξεις                      
 

Επικοινωνήστε αµέσως µε προσωπικό έκτακτης ανάγκης. 
Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Κρατήστε µακριά το µη 
απαραίτητο προσωπικό. Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό (ενότητα 6). Ακολουθήστε όλες τις 



οδηγίες καταπολέµησης πυρκαγιών (ενότητα 3). Μην αγγίζετε 
και µην βαδίζετε πάνω σε χυµένο υλικό. 

Περιβαλλοντικές         : 
προφυλάξεις και 
µέθοδοι καθαρισµού 

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, 
συγκρατήστε το χυµένο υλικό. Για µικρές ποσότητες χυµένων 
υλικών, προσθέστε απορροφητικό υλικό (µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χώµα απουσία άλλων κατάλληλων υλικών) και 
χρησιµοποιείστε ένα µέσο που δεν σχηµατίζει σπινθήρες ή που 
παρέχει προστασία από έκρηξη για τη µεταφορά του υλικού σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Μην 
χρησιµοποιείτε εύφλεκτα υλικά για τον καθαρισµό της χυµένης 
ποσότητας. Για µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών 
συγκρατήστε το χυµένο υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το 
υλικό µε κάποιο άλλο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι η 
απορροή του δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. Τοποθετήστε το 
χυµένο υλικό σε κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Ελαχιστοποιήστε την επαφή του χυµένου υλικού στο έδαφος για 
να αποτρέψετε την απορροή σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. 
Βλέπε ενότητα 9 για την διάθεση-απόρριψη του υλικού. 

Ατοµική προστασία    :  
σε περίπτωση µεγάλης 
ποσότητας χυµένου 
υλικού    

Προστατευτικά γυαλιά για το πιτσίλισµα. Πλήρης στολή. 
Μπότες. Γάντια. Για να αποφύγετε την εισπνοή του προϊόντος, 
πρέπει να χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. 
Ο προτεινόµενος προστατευτικός ρουχισµός ενδέχεται να µην 
είναι επαρκής, συµβουλευτείτε έναν ειδικό πριν από το χειρισµό 
του προϊόντος.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Φυλάσσετε τον 
περιέκτη κλειστό. Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. 
Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, σπινθήρες, φλόγα. 
∆ιατηρείστε µακριά από οξέα και οξειδωτικά υλικά. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Αποφύγετε όλες τις 
πιθανές πηγές ανάφλεξης. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός εξάτµισης ή άλλοι µηχανικοί έλεγχοι 

ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις 
των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος µατιών και τα ντους 
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. 

Μέτρα υγιεινής           :     
 

Πλύνετε τα χέρια µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το 
φαγητό, το κάπνισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της 



ηµέρας. 
Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Προστασία µατιών     : Χρησιµοποιείστε προστατευτικά γυαλιά.  
Προστασία δέρµατος : Χρησιµοποιείτε προστατευτικά γάντια και καθαρή 

προστατευτική ενδυµασία. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής που 
προστατεύει κατά των οργανικών ατµών. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Μυκητογέννεση         : Η ουσία παρουσίασε µεταλλακτική ικανότητα σε εργαστηριακά 

πειράµατα που έγιναν σε ζώα. 
 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Όταν η ουσία διοχετεύεται στο έδαφος αµέσως διασπάται. ∆εν 
εξατµίζεται ιδιαίτερα και διηθείται µέσα από το χώµα και το 
νερό του εδάφους. Όταν η ουσία διοχετεύεται στο νερό αµέσως 
διασπάται, δεν εξατµίζεται ιδιαίτερα και έχει διάρκεια ηµίσειας 
ζωής ανάµεσα σε 1 µε 10 µέρες. Όταν διοχετεύεται στον αέρα, 
διασπάται αµέσως εξαιτίας φωτοχηµικής αντίδρασης που 
λαµβάνει χώρα και παράγει ρίζες υδροξυλίου. Σε αυτή την 
περίπτωση έχει διάρκεια ηµίσειας ζωής 1 µε 10 µέρες. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Εναπόθεση                 :    
απορριµµάτων     

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 

Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 
του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.  

 
 
 
 



  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S36/37/39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστατευτική 
ενδυµασία, γάντια και προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την ετικέτα του 
περιέκτη. 
S53 Αποφύγετε την έκθεση στην ουσία. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΚΕΤΟΝΗ  



 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Πολύ εύφλεκτο. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Ερεθίζει τα µάτια. 
Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρµατος ή σκάσιµο. 
Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 

Περιβαλλοντικοί         :     
κίνδυνοι 

∆εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                         : Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να 

προκαλέσει φθορά στο δέρµα και να οδηγήσει σε ερεθισµό ή/και 
δερµατίτιδα. 

Εισπνοή                     : Η εισπνοή προκαλεί πονοκεφάλους, ζαλάδα, υπνηλία, ναυτία 
και µπορεί να επιφέρει απώλεια των αισθήσεων. Ενδέχεται να 
προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Συµπτώµατα 
παρόµοια µε αυτά της δηλητηρίασης από οινόπνευµα. 

Κατάποση                  : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό και 
διάρροια. Προκαλεί ελαφρύ ερεθισµό στο στόµα, το λάρυγγα 
και τον οισοφάγο. Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει ναυτία, 
αδυναµία και συµπτώµατα από το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 



3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Μέσα κατάσβεσης      
 

 

Κατάλληλο                 : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό 
(οµίχλη), αφρό,  ξηρή χηµική ουσία ή CO2. 

Μη κατάλληλο           : Μην χρησιµοποιείτε υδατοπίδακα. 
Επικίνδυνα προϊόντα  :  
διάσπασης  

Τα προϊόντα αυτά είναι τα οξείδια του άνθρακα (CO, CO2). 

Ασυνήθης κίνδυνοι    :    
πυρκαγιάς/ έκρηξης 

Ιδιαίτερα εύφλεκτο υγρό και ατµός. Ο ατµός ενδέχεται να 
προκαλέσει πυρκαγιά λόγω ανάφλεξης. Οι ατµοί ενδέχεται να 
συσσωρευτούν σε χαµηλούς ή περιορισµένους χώρους, να 
διανύσουν σηµαντική απόσταση έως την πηγή ανάφλεξης και να 
αναφλεγούν προς τα πίσω. Η απορροή στον υπόνοµο ενδέχεται 
να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

Ειδικές διαδικασίες    :     
καταπολέµησης 
πυρκαγιάς  

Μην καταπολεµείτε την πυρκαγιά όταν αυτή φτάσει στο υλικό. 
Αποµακρυνθείτε από τη φωτιά και αφήστε το να καεί.  Εάν 
υπάρχει πυρκαγιά, αποµονώστε αµέσως το χώρο 
αποµακρύνοντας όλα τα άτοµα από την περιοχή του συµβάντος. 
Μεταφέρετε πρώτα τα άτοµα µακριά από την οπτική γραµµή 
του τόπου του συµβάντος και µακριά από τα παράθυρα. Ψύξτε 
µε νερό κλειστά δοχεία που εκτίθενται σε πυρκαγιά. 

Προστασία                :    
πυροσβεστών  

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Ατοµικές                     :   
προφυλάξεις                      
 

Επικοινωνήστε αµέσως µε προσωπικό έκτακτης ανάγκης. 
Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Κρατήστε µακριά το µη 
απαραίτητο προσωπικό. Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό (ενότητα 6). Ακολουθήστε όλες τις 
οδηγίες καταπολέµησης πυρκαγιών (ενότητα 3). Μην αγγίζετε 
και µην βαδίζετε πάνω σε χυµένο υλικό. 

Περιβαλλοντικές         : 
προφυλάξεις και 
µέθοδοι καθαρισµού 

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, 
συγκρατήστε το χυµένο υλικό. Για µικρές ποσότητες χυµένων 
υλικών, προσθέστε απορροφητικό υλικό (µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χώµα απουσία άλλων κατάλληλων υλικών) και 
χρησιµοποιείστε ένα µέσο που δεν σχηµατίζει σπινθήρες ή που 
παρέχει προστασία από έκρηξη για τη µεταφορά του υλικού σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Για 
µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών συγκρατήστε το χυµένο 
υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το υλικό µε κάποιο άλλο 
τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι η απορροή του δεν θα 
καταλήξει σε υδατική οδό. Τοποθετήστε το χυµένο υλικό σε 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ελαχιστοποιήστε την επαφή 
του χυµένου υλικού στο έδαφος για να αποτρέψετε την απορροή 
σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. Βλέπε ενότητα 9 για την 



διάθεση-απόρριψη του υλικού. 
Ατοµική προστασία    :  
σε περίπτωση µεγάλης 
ποσότητας χυµένου 
υλικού    

Προστατευτικά γυαλιά για το πιτσίλισµα. Πλήρης στολή. 
Μπότες. Γάντια. Για να αποφύγετε την εισπνοή του προϊόντος, 
πρέπει να χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. 
Ο προτεινόµενος προστατευτικός ρουχισµός ενδέχεται να µην 
είναι επαρκής, συµβουλευτείτε έναν ειδικό πριν από το χειρισµό 
του προϊόντος.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Φυλάσσετε τον 
περιέκτη κλειστό. Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. 
Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, σπινθήρες, φλόγα. Για να 
αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή έκρηξης, απάγετε τον 
στατικό ηλεκτρισµό που συσσωρεύεται κατά την µεταφορά, µε 
γείωση και συνένωση των περιεκτών και του εξοπλισµού πριν 
από τη µεταφορά του υλικού. Χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό που παρέχει προστασία από έκρηξη (εξαερισµός, 
φωτισµός και χειρισµός υλικού). Πλυθείτε σχολαστικά µετά το 
χειρισµό. 

Αποθήκευση              :    Αποθηκεύετε σε ξεχωριστό και εγκεκριµένο χώρο. ∆ιατηρείτε 
τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. ∆ιατηρείτε 
τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να 
είναι έτοιµος προς χρήση. Αποφύγετε όλες τις πιθανές πηγές 
ανάφλεξης. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός εξάτµισης ή άλλοι µηχανικοί έλεγχοι 

ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις 
των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος µατιών και τα ντους 
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. 

Μέτρα υγιεινής           :     
 

Πλύνετε τα χέρια µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το 
φαγητό, το κάπνισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της 
ηµέρας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής που 
προστατεύει κατά των οργανικών ατµών. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 



Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Μυκητογέννεση         : ∆εν είναι µεταλλαξιγόνο. 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις             :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Εναπόθεση                :    
απορριµµάτων     

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ             : X IF 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 
R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του  
δέρµατος ή σκάσιµο. 
R67 Οι ατµοί του µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή ζαλάδα. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S9   ∆ιατηρείστε τον περιέκτη σε χώρο µε επαρκή εξαερισµό. 
S16 Φυλάγετε µακριά από πηγές ανάφλεξης-µη καπνίζετε. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΚΟΝΗ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι εύφλεκτο στερεό. Η σκόνη της ουσίας, δηµιουργεί 
εύφλεκτο ή εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα και κυρίως όταν είναι 
υγρή. Επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό 
στα µάτια και στην αναπνευστική δίοδο. Μπορεί να έχει 
επιπτώσεις στους πνεύµονες. Μπορεί να ερεθίσει το δέρµα.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, πόνο και κοκκίνισµα. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν 

πόνο, κοκκίνισµα. 
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. Τα συµπτώµατα 

περιλαµβάνουν βήχα, αναπνευστική ανεπάρκεια. 
Κατάποση                   : ∆εν θεωρείται τοξική ουσία παρόλο που µπορεί να σχηµατιστεί 

χλωριούχο αλουµίνιο µε συµπτώµατα όπως ναυτία, εµετός και 
άλλες γαστρεντερικές επιπτώσεις σε σοβαρότερες περιπτώσεις.  



Χρόνια έκθεση           : Έχει παρατηρηθεί πνευµονική ινωµάτωση από χρόνια εισπνοή 
της ουσίας. Η χρόνια έκθεση στην ουσία προκαλεί µούδιασµα 
στα δάχτυλα και ίσως έχει επιπτώσεις στον εγκέφαλο. Άτοµα µε 
ήδη υπάρχοντα προβλήµατα στα µάτια στο αναπνευστικό 
σύστηµα, είναι πιο ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                : Χορηγήστε αρκετά ποτήρια νερό στο πάσχον άτοµο. Μην 
προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Κίνδυνος φωτιάς         : Το αλουµίνιο σε µορφή σκόνης είναι εύφλεκτο και προκαλεί 

βίαιο κάψιµο παρουσία οξειδωτικών ουσιών και συγκεκριµένων 
οξειδίων των µετάλλων. Όταν υγρανθεί µεγάλη ποσότητα 
σκόνης  της ουσίας, αυτόµατα θερµαίνεται. Όταν η ουσία 
αντιδρά µε ισχυρά οξέα και αλκάλια εκλύεται εύφλεκτο αέριο 
υδρογόνο, επικίνδυνο για έκρηξη. 

Κίνδυνος έκρηξης       : Όταν λεπτή σκόνη της ουσίας διασκορπίζεται στον αέρα σε 
µεγάλες συγκεντρώσεις και παρουσία πηγής ανάφλεξης, τότε 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Επίσης, έκρηξη µπορεί να προκληθεί 
όταν αναµιχθεί σκόνη αλουµινίου, άλατα του θειικού οξέος µε 
νάτριο, άλας ανθρακικού οξέως µε κάλιο και βενζαλδεύδη. Η 
ουσία είναι ευαίσθητη στις στατικές εκκενώσεις.   

Γενικές πληροφορίες   : 
 
 
Μέσα κατάσβεσης       : 

Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισµό και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 
Για την κατάσβεση της φωτιάς χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική 
ουσία. Μην χρησιµοποιείτε νερό. Μην χρησιµοποιείτε αλογόνα 
για την κατάσβεση της φωτιάς.  Μην δηµιουργείτε και µην 
διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας κατά τη διάρκεια της 



κατάσβεσης.  
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε τον 
µολυσµένο χώρο. Καθαρίστε τη χυµένη ουσία µε ασφαλή τρόπο 
χωρίς να διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας στο περιβάλλον. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Χρησιµοποιείτε εξοπλισµό που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. 
Αποφύγετε την επαφή µε το νερό.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

∆ιατηρείτε τον περιέκτη της ουσίας καλά σφραγισµένο. 
Αποµακρύνετε τις πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. 
Προστατέψτε την ουσία από υγρασία. Αποφύγετε την περαιτέρω 
δηµιουργία σκόνης. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική ενέργεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό.  Η χρήση της 
ουσίας θα γίνεται σε µη εύφλεκτο περιβάλλον, διότι υπάρχει 
µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και 
µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος 
προς χρήση. Προστατέψτε τον περιέκτη από φυσική φθορά. 
Αποµακρύνετε πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. Οι κενοί 
περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπόλειµµα της ουσίας (στερεό ή 
σκόνη) οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κιάλια ή προστατευτική µάσκα, για προφύλαξη 
από τη σκόνη της ουσίας ή από τυχαία έκλυση. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 



προστασία. 
Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 

στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Επικίνδυνα προϊόντα : 
αποσύνθεσης 

Τοξικοί ατµοί µετάλλων εκλύονται κατά τη θερµική διάσπαση 
της ουσίας. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Παρόλο που 
δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, η ουσία µπορεί να 
παρουσιάσει ένα χαρακτηριστικό που µπορεί να την κατατάξει 
στα επικίνδυνα απόβλητα και να χρειαστεί συγκεκριµένη 
διαχείριση για την απόρριψη της. Η απόρριψη του προϊόντος 
γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους περιφερειακούς, 
εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.   

 
9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστικό), µε 
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό 

στους πνεύµονες. 
Κατάποση                   : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση           : Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική για το αναπνευστικό σύστηµα, 

τα µάτια και το δέρµα. Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση 
µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ζωτικά όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο κρύο 
νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός 
είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 



 
 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες 

σχετικά µε τον κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση στατικής 
εκκένωσης. Σε περίπτωση θερµικής αποσύνθεσης, εκλύεται 
αέριο οξείδιο του νατρίου. Το ανθρακικό νάτριο µπορεί να 
αναφλεγεί και να καεί έντονα όταν έρθει σε επαφή µε ενώσεις 
του φθορίου. Επίσης, η ουσία αποσυντίθεται όταν έρθει σε 
επαφή µε το φθόριο, σε κανονική θερµοκρασία. Αντιδρά 
εκρηκτικά µε µέταλλα του αλουµινίου.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αν είναι 
εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα οξικού 
οξέος. Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην 
µολυσµένη επιφάνεια και εφαρµόστε τους τοπικούς 
κανονισµούς για τη διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης 
έκχυσης, χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα οξικού οξέος. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το 
δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον 
χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. 

Αποθήκευση              :    Η ουσία είναι υγροσκοπική. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 
δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια, όπως οξέα. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 
Μην αποθηκεύετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 240C. 

 



6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, 

κατά την εισπνοή και κατάποση. 
Ειδικές επισηµάνσεις : 
σε άλλες τοξικές 
επιδράσεις 

∆έρµα: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος µε πιθανό κάψιµο. Η 
επικινδυνότητα εξαρτάται από τη διάρκεια της έκθεσης, τη 
συγκέντρωση της ουσίας και από τον τρόπο επαφής. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια και κάψιµο. Μεγάλες 
συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον κερατοειδή 
χιτώνα.  
Κατάποση: Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στο γαστρική οδό, προκαλώντας ναυτία, εµετό, 
διάρροια, δίψα, γαστρικό πόνο. Μπορεί να επιδράσει στο 
καρδιαγγειακό σύστηµα.  
Εισπνοή: Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα και στη βλεννώδη µεµβράνη. Τα 
συµπτώµατα είναι βήχας, δύσπνοια, πνευµονικό οίδηµα.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τα προϊόντα της διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο 
τοξικά από την ίδια την ουσία. 

 



9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37 Ερεθιστικό στα µάτια και στο αναπνευστικό σύστηµα.  

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S22 Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ  
 
 



1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                        : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα.  
Εισπνοή                     : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. 
Κατάποση                  : Ήπιος ερεθισµός σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση          : Η ουσία µπορεί να είναι τοξική για το αίµα, το αναπαραγωγικό 

σύστηµα, για το κεντρικό νευρικό σύστηµα και για το συκώτι.. 
Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
βλάβη σε ζωτικά όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 

καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Η ουσία 
όταν θερµαίνεται, αποσυντίθεται και εκλύει καυστικό και 
ερεθιστικό καπνό. Η σκόνη της ουσίας εξαπλώνεται στον αέρα 
και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αν εκτεθεί σε πηγή ανάφλεξης. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 



4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία (φτυάρι σε µεγάλη 
έκχυση) για να  µεταφέρετε την εκχυµένη ποσότητα, µε ασφαλή 
τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας άφθονο νερό στη 
µολυσµένη περιοχή. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την 
στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα δοχεία, 
ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν 
επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε σε απαγωγό. ∆ιατηρείτε µακριά 
από ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες. 

Αποθήκευση              :    Η ουσία είναι υγροσκοπική. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 
δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 



Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : 
στις τοξικές επιπτώσεις 
της ουσίας       

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα.  
Μάτια: Η σκόνη της ουσίας προκαλεί ερεθισµό στα µάτια.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική 
δίοδο.  
Κατάποση: Η κατάποση µεγάλων ποσοτήτων της ουσίας µπορεί 
να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό και πόνο, ναυτία και 
εµετό. Μπορεί να επιδράσει στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 
(τρεµούρα, σπασµούς) και στο αναπνευστικό σύστηµα 
(δύσπνοια). Τα ίδια συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν και σε 
περίπτωση χρόνιας ή παρατεταµένης έκθεσης, καθώς επίσης η 
ουσία µπορεί να έχει επίδραση και στο αίµα, στο ουροποιητικό 
σύστηµα, στον µεταβολισµό και στο συκώτι. 
Η ουσία µπορεί να έχει δυσµενής επιπτώσεις στο γενετικό υλικό 
και να δηµιουργεί προβλήµατα κατά την αναπαραγωγή. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τόσο τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας όσο και η ίδια η ουσία 
δεν είναι τοξικά.  

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R20/21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής, επαφής µε το 
δέρµα και κατά την κατάποση. 
R36/38 Ερεθιστική ουσία για τα µάτια και το δέρµα. 
R63 Πιθανός κίνδυνος βλάβης σε αγέννητο παιδί. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

 



11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΛΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία  

Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να προκληθεί αναρρόφηση. 
Μπορεί να εισέλθει στους πνεύµονες και να προκαλέσει βλάβη. 
Μπορεί να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Επιβλαβές 
σε περίπτωση κατάποσης, εισπνοής ή απορρόφησης µέσω του 
δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο αίµα. Το 
βενζόλιο µπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Η ουσία είναι 
εξαιρετικά εύφλεκτη. Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα 
και στην αναπνευστική οδό. Τα ζωτικά όργανα στα οποία επιδρά 
είναι αίµα, κεντρικό νευρικό σύστηµα, αναπνευστικό σύστηµα, 
µάτια, νωτιαίο µυελό, ανοσοποιητικό σύστηµα, δέρµα. 



Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών.  
∆έρµα                         : Η ουσία προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος και είναι επιβλαβής 

σε περίπτωση απορρόφησης από το δέρµα. Η συνεχής ή 
επανειληµµένη επαφή µπορεί να καταστρέψει το δέρµα και να 
προκαλέσει δερµατίτιδα.   

Κατάποση                   : Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει καταστολή του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος, η οποία εκδηλώνεται µε 
πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυµική τάση, κεφαλαλγία, ναυτία Σε 
µεγαλύτερες δόσεις, ενδέχεται να προκαλέσει έλλειψη 
συντονισµού, απώλεια συνείδησης, δυσλειτουργία στο 
αναπνευστικό σύστηµα, κώµα, ακόµη και τον θάνατο. Η 
αναρρόφηση της ουσίας στους πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει 
µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, η οποία είναι 
θανατηφόρος.  

Εισπνοή                     : Προκαλεί ερεθισµό της αναπνευστικής διόδου. Μπορεί να 
προκαλέσει ζαλάδα, απώλεια αισθήσεων, λιποθυµία και 
κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η εισπνοή 
ατµών της ουσίας µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον νωτιαίο 
µυελό ή να προκαλέσει αναιµία.   

Χρόνια έκθεση          : Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στον νωτιαίο µυελό των 
οστών, στο αίµα, µπορεί να προκαλέσει αναιµία και άλλες 
δυσλειτουργίες των κυττάρων. Η χρόνια έκθεση στην ουσία έχει 
συνδεθεί µε αυξηµένες περιπτώσεις εµφάνισης λευχαιµίας και 
µυελώµατος (όγκος που αποτελείται από κύτταρα, ο τύπος των 
οποίων συνήθως βρίσκεται στον νωτιαίο µυελό). Η ουσία έχει 
δυσµενής επιπτώσεις στην αναπαραγωγή και στο έµβρυο, 
σύµφωνα εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για 20 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 



από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το βενζόλιο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό. Αποµακρύνετε 

τους περιέκτες από τη φωτιά και διατηρήστε τους δροσερούς, 
ψεκάζοντας µε νερό διότι υπάρχει κίνδυνος οι ατµοί της ουσίας 
να αναπτύξουν µεγάλη πίεση και να προκαλέσουν ρήξη του 
περιέκτη. Αντιµετωπίστε την φωτιά από απόσταση και φοράτε 
πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή. Οι 
ατµοί της ουσίας είναι βαρύτεροι του αέρα, µπορούν να 
µετακινηθούν διαµέσου του εδάφους και να φτάσουν σε 
αποµακρυσµένες πηγές ανάφλεξης προκαλώντας κίνδυνο 
οπισθοσπινθήρων. Το υγρό επιπλέει στο νερό και µπορεί έτσι να 
πλησιάσει πηγή ανάφλεξης και να σκορπίσει φωτιά. Μπορεί να 
υπάρχει συσσώρευση στατικού ηλεκτρισµού. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή νερό µε καταιονισµό. 

 
 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς 
αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. Καθαρίστε το υλικό µε 
απορροφητικό µέσο (χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, 
σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό από τη µολυσµένη περιοχή. 
Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης και χρησιµοποιείτε εξοπλισµό 
που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. Χρησιµοποιήστε σπρέι νερού για 
να διατηρείτε δροσερούς τους περιέκτες και για να 
διασκορπίζετε τους ατµούς της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλων 
ποσοτήτων χυµένου υγρού, µεταφέρετε µε µηχανικά µέσα όπως 
ειδικά αντλιοφόρα οχήµατα σε µια δεξαµενή περισυλλογής για 
ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 



πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην χρησιµοποιείτε κοντά 
σε πηγές θερµότητας. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την στατική 
εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας 
και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα 
που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς. 
Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για εργασίες πλήρωσης, 
εκκένωσης, χειρισµού. Μην  κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, 
λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή παρόµοιες εργασίες  σε δοχεία ή 
κοντά σε αυτά. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, οξειδωτικές ουσίες 
και πηγές θερµότητας. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα                 : Το βενζόλιο θεωρείται τοξικό. 
Καρκινογένεση          : Καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 



απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 
Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας 
οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε τους σε εγκεκριµένες 
µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµική γενετική βλάβη. 
R11 Εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό. 
R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
R48/23/24/25 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία από συνεχή 
ή παρατεταµένη έκθεση µέσω εισπνοής, επαφής µε το δέρµα και 
κατάποσης. 
R65 Επιβλαβές, µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες 
σε περίπτωση κατάποσης. 

Φράσεις ασφάλειας    : 
ΕΕ      

S53 Αποφύγετε την έκθεση- συµβουλευτείτε τις οδηγίες πριν 
από την χρήση. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική βοήθεια.   

 
 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΟΥΤΥΛΙΚΟΣ ΑΚΡΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/ χηµικοί      : 
κίνδυνοι 

Εύφλεκτη ουσία. 

Κίνδυνοι για την       : 
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία µπορεί να είναι τοξική στους πνεύµονες, στο νεφρό, 
στο δέρµα, στα µάτια, στο συκώτι, στην  αναπνευστική δίοδο. 

Επιδράσεις και          
συµπτώµατα 

 

Μάτια                       : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                       : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Είναι διεισδυτική ουσία και 

µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα. 
Εισπνοή                    : Επιβλαβές κατά την εισπνοή. Προκαλεί ερεθισµό στην 

αναπνευστική δίοδο (µύτη, λάρυγγας) και παρουσιάζονται 
συµπτώµατα όπως  φτέρνισµα και δύσπνοια, πνευµονικό 
οίδηµα, ασφυξία. Σοβαρότερη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στους πνεύµονες. Επίσης, µπορεί να επηρεάσει το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα, προκαλώντας ζάλη, πονοκέφαλο, 
υπνηλία, ναυτία, κατάρρευση του νευρικού συστήµατος.  

Κατάποση                 : Επιβλαβές, σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί γαστρεντερικό 
ερεθισµό, ο οποίος εκδηλώνεται µε ναυτία, διάρροια και τάση 
για εµετό. Μπορεί να επηρεάσει το αναπνευστικό σύστηµα και 
το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

Χρόνια έκθεση         :       Συνεχής ή παρατεταµένη έκθεση της ουσίας στο δέρµα, 
προκαλεί ευαισθησία και αλλεργική αντίδραση. Η συνεχής 
εισπνοή ή κατάποση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο συκώτι 
και στο νεφρό. Μπορεί να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό 
σύστηµα. Η συνεχής εισπνοή µπορεί να επηρεάσει τον 
µεταβολισµό (απώλεια βάρους). Σοβαρότερη έκθεση µπορεί να 
προκαλέσει πνευµονικό φράξιµο.  προκαλέσει βλάβη στα ζωτικά 
όργανα. 

 



2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αφαιρέστε τους φακούς 
επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Πλύνετε µε άφθονο νερό για 15 τουλάχιστον λεπτά. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Είναι εύφλεκτο υλικό και παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο όταν 

βρίσκεται κοντά σε θερµότητα, φλόγα, σπίθα. ∆ιαλύεται ή 
διασκορπίζεται στο νερό. Οι ατµοί της ουσίας σε επαφή µε τον 
αέρα µπορεί να σχηµατίσουν εκρηκτικό µίγµα. Οι ατµοί 
ενδέχεται να µετακινηθούν διαµέσου του εδάφους και να 
φτάσουν σε αποµακρυσµένες πηγές ανάφλεξης, προκαλώντας 
κίνδυνο οπισθοσπινθήρων 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση µικρής φωτιάς, χρησιµοποιήστε ξηρή χηµική 
σκόνη. Σε περίπτωση µεγάλης φωτιάς, χρησιµοποιήστε 
υδατοψεκασµό, αφρό. ∆ιατηρείτε δροσερούς τους περιέκτες, 
ψεκάζοντας µε νερό για να αποτρέψετε την αύξηση της πίεσης, 
την αυτανάφλεξη ή την έκρηξη.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης  
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Προσθέστε απορροφητικό υλικό για να καθαρίσετε την χυµένη 
ουσία και µεταφέρετε σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 
προς διάθεση. Για µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών 
συγκρατήστε το χυµένο υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το 
υλικό µε κάποιο άλλο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι η 
απορροή του δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. 
Ελαχιστοποιήστε την επαφή του χυµένου υλικού στο έδαφος για 
να αποτρέψετε την απορροή σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. 
∆ιατηρείτε µακριά από πηγές θέρµανσης, σπινθήρες, φλόγες. 
Αποφύγετε να εισπνέετε ατµούς.  

 



 
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Εξασφαλίστε την 
ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον 
εξοπλισµό. Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη 
επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τον ρουχισµό. Μην αφήνετε 
εκτεθειµένους τους περιέκτες σε πηγή θέρµανσης, σπινθήρες, 
φλόγες, σε απευθείας επαφή µε το ηλιακό φως. Αποφύγετε να 
εισπνέετε ατµούς, αέρια.  

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θέρµανσης. Η ουσία είναι 
ευαίσθητη στο φως. ∆ιατηρείτε το υλικό σε  περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, ξηρό,  καλά εξαεριζόµενο 
χώρο, µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές 
ουσίες, οξέα, αλκάλια.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε 
µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Περιβαλλοντικές        :  
πληροφορίες     
 

∆εν είναι πιθανό να αναπτυχθούν επικίνδυνα προϊόντα κατά την 
διάσπαση της ουσίας. Τα προϊόντα της διάσπασης είναι λιγότερο 
τοξικά από την ίδια την ουσία.   

 



9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R10 Εύφλεκτο υλικό. 
R20/21/22 Επιβλαβές κατά την εισπνοή, σε περίπτωση επαφής 
µε το δέρµα, στην κατάποση.  
R43 Η επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει ευαισθησία. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S9 ∆ιατηρείστε τον περιέκτη σε χώρο µε εξαερισµό. 
 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

 
Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ  
 



 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Πολύ επικίνδυνη ουσία για τα µάτια (ερεθιστική, διαβρωτική). 
Η οµίχλη της υγρής ουσίας µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους 
ιστούς και κυρίως στη βλεννώδη µεµβράνη των µατιών. Τα 
συµπτώµατα του ερεθισµού είναι κοκκίνισµα, φαγούρα και 
δάκρυσµα. Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση στην οµίχλη 
της ουσίας µπορεί να προκαλέσει χρόνιο ερεθισµό των µατιών. 

∆έρµα                         : Ερεθιστική και διαβρωτική ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το 
δέρµα. Μπορεί να προκαλέσει κάψιµο και φλεγµονή, η οποία 
χαρακτηρίζεται από κοκκίνισµα, φαγούρα και περιστασιακά 
φουσκάλες. Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση στην οµίχλη 
της ουσίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό του 
δέρµατος. 

Εισπνοή                     : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. Η οµίχλη της υγρής 
ουσίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό στο στόµα και 
στην αναπνευστική οδό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από βήχα, 
αίσθηση πνιξίµατος και δυσκολία στην αναπνοή. Η συνεχής και 
παρατεταµένη έκθεση στην οµίχλη της ουσίας  µπορεί να 
προκαλέσει βρογχικά προβλήµατα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 



Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 
καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Όπως στις 
περισσότερες οργανικές υγρές ουσίες, η φωτιά είναι πιθανή σε 
υψηλές θερµοκρασίες.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Η ουσία είναι διαβρωτική. Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, 
αραιώστε µε νερό, απορροφήστε την εκχυµένη ποσότητα µε 
αδρανές ξηρό υλικό και µεταφέρετε την εκχυµένη ποσότητα, µε 
ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 
διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Σε 
περίπτωση µεγάλης έκχυσης, σταµατήστε την διαρροή, αν είναι 
δυνατόν. Χρησιµοποιείστε απορροφητικό µέσο, όπως ξηρό 
χώµα, άµµο ή κάποιο µη καύσιµο υλικό, για να καθαρίσετε την 
εκχυµένη ποσότητα. Μην ρίχνετε νερό στον περιέκτη. Μην 
αγγίζετε την εκχυµένη ποσότητα. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές 
ανάφλεξης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 
αποχετευτικούς αγωγούς και ποτάµια. Χρησιµοποιείστε σπρέι 
νερού για να αποµακρύνετε τους ατµούς της ουσίας. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την 
στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. ∆ιατηρείτε την 
ουσία µακριά από θερµότητα και πηγές ανάφλεξης. Μην ρίχνετε 
νερό στους περιέκτες. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν 
αδειάσει, µπορεί να περιέχουν επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε 
σε απαγωγό. ∆ιατηρείτε µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, 
όπως οξειδωτικές ουσίες, οξέα. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. 

 



6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : 
στις τοξικές επιπτώσεις 
της ουσίας       

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Η συνεχής 
και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει πληγές και 
αλλοίωση του δέρµατος. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική 
δίοδο.  
Κατάποση: Η κατάποση ποσότητας της ουσίας µπορεί να 
προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό και πόνο, ναυτία και εµετό. 
Μπορεί να επιδράσει στα νεφρά, στο αίµα, στη συµπεριφορά 
(σπασµούς, υπνηλία) και στην αναπνοή. Σε περίπτωση χρόνιας ή 
παρατεταµένης έκθεσης, µπορεί να εµφανιστούν πληγές στο 
στόµα, γαστρικός ερεθισµός, πυρετός, ναυτία, ρίγος, εµετός και 
αδυναµία.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τόσο τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας όσο και η ίδια η ουσία 
δεν είναι τοξικά.  

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 



Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R37/38 Ερεθιστική ουσία για το αναπνευστικό σύστηµα και το 
δέρµα.  
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε τα µάτια µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
S28 Μετά την επαφή της ουσίας µε το δέρµα, πλύνετε µε 
άφθονο νερό. 
S36/37/39 Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, 
γάντια και την κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε ιατρική βοήθεια, 
επιδεικνύοντας την ετικέτα της ουσίας. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Ελαφρώς ερεθιστική ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
(διεισδυτική), µε τα µάτια και κατά την εισπνοή ή την 
κατάποση. Η ουσία µπορεί να είναι τοξική για τα νεφρά. Η 
παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στα ζωτικά όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση 
ερεθισµού. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 



σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση εµφάνισης ερεθισµού.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, εάν εµφανιστούν 
συµπτώµατα.. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 

καύσης της ουσίας είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα 
και ερεθιστικοί και τοξικοί καπνοί. Η γλυκερίνη είναι εύφλεκτη 
παρουσία γυµνής φλόγας και σπινθήρων, θέρµανσης, 
οξειδωτικών ουσιών. Η ουσία µπορεί να προκαλέσει έκρηξη 
παρουσία οξειδωτικών υλικών. Η γλυκερίνη είναι ασύµβατη και 
µπορεί να εκραγεί, όταν έρθει σε επαφή µε ισχυρά οξειδωτικά 
όπως τριοξείδιο του χρωµίου, χλωρικό κάλιο ή υπερµαγγανικό 
κάλιο. Η γλυκερίνη σχηµατίζει µίγµα εκρηκτικό µε το νιτρικό 
και θειικό οξύ. Το υπερχλωρικό οξύ, το οξείδιο του µόλυβδου 
και η γλυκερίνη σχηµατίζουν υπερχλωρικό εστέρα, ο οποίος 
είναι εκρηκτικός. Η γλυκερίνη µε το χλώριο, µπορεί να 
εκραγούν, αν θερµανθούν  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση µικρής φωτιάς ξηρή χηµική 
ουσία, ενώ σε µεγαλύτερη φωτιά χρησιµοποιείστε αφρό, οµίχλη 
ή σπρέι νερού. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, αραιώστε µε νερό και 
σφουγγαρίστε ή καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο 
(χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη 
ετικέτα στον περιέκτη. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
σταµατήστε τη διαρροή, χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Αν το 
προϊόν είναι σε στερεή µορφή, χρησιµοποιείστε φτυάρι για να 
µεταφέρετε την εκχυµένη ποσότητα σε κατάλληλο περιέκτη 



προς διάθεση. Αν το προϊόν είναι σε υγρή µορφή, µην ρίχνετε 
νερό στον περιέκτη. Απορροφήστε µε ένα αδρανές υλικό την 
εκχυµένη ποσότητα και µεταφέρετε σε κατάλληλο περιέκτη 
προς διάθεση. Μην αγγίζετε την εκχυµένη ποσότητα. 
Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να µειώσετε τους ατµούς της 
ουσίας. Μην διοχετεύετε την ουσία σε αποχετευτικούς αγωγούς. 
Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. Ολοκληρώστε το 
καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην µολυσµένη περιοχή και 
αερίστε τον χώρο.   

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Λάβετε προληπτικά µέτρα 
για την στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική 
συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. 
∆ιατηρείτε µακριά από θερµότητα, πηγές ανάφλεξης και 
ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες. 

Αποθήκευση              :    Η ουσία είναι υγροσκοπική. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 
δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος 
προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής, για να αποφύγετε την εισπνοή της ουσίας. 



 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         : Σύµφωνα µε εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα, η γλυκερίνη 

µπορεί να επηρεάσει το γενετικό υλικό και να δηµιουργήσει 
πρόβληµα στην αναπαραγωγή.  

Ειδικές επισηµάνσεις : 
στις τοξικές επιδράσεις  
της ουσίας στον 
άνθρωπο 

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Η ουσία 
µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα. 
Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό των µατιών, µε 
συµπτώµατα όπως ερυθρότητα, τσίµπηµα, αίσθηση καψίµατος 
και δάκρυα. 
Κατάποση: Μικρός κίνδυνος. Η ουσία έχει χαµηλή τοξικότητα, 
εκτός αν παρατηρηθεί κατάποση µεγάλων δόσεων της ουσίας. 
Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να παρατηρηθεί γαστρικός 
ερεθισµός, δίψα, ναυτία, διάρροια και εµετός. Μπορεί να 
επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστηµα µε συµπτώµατα όπως 
πονοκέφαλος, αναισθησία, ζαλάδες, µυϊκή αδυναµία, αϋπνία. 
Μπορεί να επηρεάσει το συκώτι, το ουροποιητικό σύστηµα, τα 
νεφρά, το καρδιαγγειακό σύστηµα. Η παρατεταµένη ή συνεχής 
κατάποση της ουσίας µπορεί να έχει επίδραση στο αίµα, στο 
αναπνευστικό σύστηµα, στον ενδοκρινή αδένα και µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στα νεφρά. 
Εισπνοή: Η εισπνοή οµίχλης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό. Εξαιτίας της χαµηλής πίεσης των ατµών της ουσίας σε 
θερµοκρασία δωµατίου, η εισπνοή ατµών δεν είναι εφικτή. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 



 όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/ χηµικοί         : 
κίνδυνοι 

∆ιαβρωτική ουσία. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση εισπνοής ή 
κατάποσης. Οι ατµοί της ουσίας είναι πολύ τοξικοί στα µάτια, 
στη µύτη, στο λάρυγγα και στο δέρµα. Η ουσία προκαλεί 
κάψιµο µε οτιδήποτε έρθει σε επαφή. Η σοβαρότητα της βλάβης 
που προκαλεί η ουσία εξαρτάται από τη συγκέντρωση και τη 
διάρκεια έκθεσης. Τα συµπτώµατα ποικίλουν από ελαφρύ 
ερεθισµό του δέρµατος µέχρι και σοβαρό κάψιµο και 
πνευµονικό και λαρυγγικό οίδηµα.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Οι ατµοί της ουσίας προκαλούν ερεθισµό στα µάτια. Η εκτίναξη 
της ουσίας στα µάτια προκαλεί σοβαρό πόνο, βλάβη στα µάτια 
και µόνιµη τύφλωση.  

∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό και κάψιµο του δέρµατος.  
Κατάποση                   : Είναι τοξική ουσία. Μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στον 

οισοφάγο και στο στοµάχι. Τα συµπτώµατα ενδεχοµένως να 
περιλαµβάνουν πόνο στο στόµα, στο στήθος και στη κοιλιά µαζί 
µε φτέρνισµα, λιποθυµία και τάση για εµετό. Η κατάποση 3-4 
ml της ουσίας µπορεί να είναι θανατηφόρα.    

Εισπνοή                      : Οι ατµοί και η οµίχλη της ουσίας προκαλούν ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις µπορούν 
να προκαλέσουν κάψιµο, πνευµονικό οίδηµα και θάνατο.  

Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση στην ουσία προκαλεί 
βλάβη στους ιστούς της βλεννώδους µεµβράνης, στην 
αναπνευστική οδό, στα µάτια και στο δέρµα. Άτοµα µε ήδη 
υπάρχοντα προβλήµατα στα µάτια και στην αναπνευστική 
λειτουργία είναι πιο ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας. 

 



2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Θα πρέπει να υπάρξει άµεση 
αντίδραση σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια για  να αποφευχθεί 
η πιθανότητα τύφλωσης. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά.. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχον άτοµο έχει τάση προς 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 
στόµα.  

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Μπορεί να 
υπάρξει µεγάλη συσσώρευση εύφλεκτων ατµών της ουσίας. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε κατάλληλο µέσο 
κατάσβεσης της περιβάλλουσας φωτιάς. Χρησιµοποιείστε σπρέι 
νερού για την κατάσβεση της φωτιάς, για να διατηρήσετε 
δροσερούς τους εκτεθειµένους περιέκτες και για να διαλύσετε 
τους ατµούς της ουσίας. Σε περίπτωση µικρής φωτιάς 
χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική ουσία ή διοξείδιο του άνθρακα. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 



σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή αποφεύγοντας την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
Κλείστε τις διαρροές αν είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε 
κίνδυνο. Αποτρέψτε την είσοδο της ουσίας στους αγωγούς ή 
ποτάµια. Η χυµένη ουσία µπορεί να διαλυθεί µε νερό και να 
ουδετεροποιηθεί µε οξύ όπως µε αραιωµένο οξικό οξύ, 
υδροχλωρικό ή θειικό. Απορροφήστε το ουδετεροποιηµένο 
καυστικό υπόλειµµα µε χώµα, πηλό ή άλλο απορροφητικό µέσο. 
Αερίστε το χώρο. Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω στο υλικό 
που έχει χυθεί. Αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο 
χώρο.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε να 
εισπνέετε ατµούς και σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε την επαφή 
µε υγρά ή ατµούς. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση της ουσίας 
στον υδράργυρο. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια. Αποφύγετε την έκθεση στο ηλιακό 
φως και  αποµακρύνετε από πηγές θερµότητας. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 
να αποφύγετε την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Συνίσταται 
η χρήση ελαστικών γαντιών από νιτρίλιο, νεοπρένιο ή PVC. 

Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 



7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  Ερευνάται ως µεταλλαξιγόνο.  
Καρκινογένεση          : ∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 

 
8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η αµµωνία θεωρείται ότι είναι τοξική σε υδρόβιο περιβάλλον, σε χαµηλές συγκεντρώσεις. 
Η µετατροπή της αµµωνίας σε νιτρικό εστέρα ή άλας από βακτήρια σε υδάτινο περιβάλλον, 
µειώνει τη συγκέντρωση του οξυγόνου.  

 
  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 
Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R20/21/22 Επιβλαβές κατά την εισπνοή, µε την επαφή µε το 
δέρµα, κατά την κατάποση. 
R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στο αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 
R50 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς.. 
R34 Προκαλεί κάψιµο.              
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S61 Αποφύγετε τη διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.  
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 



∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ∆ΙΒΑΣΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 



 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στην 
αναπνευστική δίοδο. Τα όργανα στα οποία έχει επίδραση η 
ουσία είναι τα µάτια, το δέρµα και η αναπνευστική δίοδος.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Η ουσία µπορεί να είναι 

επιβλαβής  αν απορροφηθεί από το δέρµα. 
Εισπνοή                      : Η ουσία µπορεί να είναι επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής. 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο.  
Κατάποση                   : Η ουσία µπορεί να είναι επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης. 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο πεπτικό σύστηµα.  
Χρόνια έκθεση           : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, 

φοράτε πάντα αναπνευστική συσκευή και κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό.  

Μέσα κατάσβεσης     : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα 
µέσα για την κατάσβεση της περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 



Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να καθαρίσετε την 
εκλυόµενη ουσία και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αποφύγετε 
τη δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Αποτρέψτε την διοχέτευση 
της ουσίας στο περιβάλλον. Αερίστε το χώρο.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά τον χειρισµό της ουσίας. Μην 
δηµιουργείτε και µην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε 
την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Αερίστε τον χώρο. 

Αποθήκευση               :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από 

τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία. 
Αναπνευστικό             : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΤΟΞΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   



 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστική ουσία για τα µάτια, την αναπνευστική 
δίοδο και το δέρµα. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και χρησιµοποιείτε 
κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ∆ΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ/ DNT 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την        :      
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία µπορεί να είναι τοξική για το αίµα, το νεφρό, το συκώτι 
και το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Παρατεταµένη ή συνεχής 
έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ζωτικά όργανα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                       : Ερεθιστικό. 
∆έρµα                       : Ελάχιστα επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. Μπορεί 

να προκαλέσει ερεθισµό καθώς η ουσία είναι διαπερατή. 
Εισπνοή                    : Επιβλαβές κατά την εισπνοή. 
Κατάποση                : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 



 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για 20 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-3 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το δινιτροτολουόλιο µπορεί να είναι καύσιµο σε υψηλές 

θερµοκρασίες. Τα προϊόντα καύσης είναι µονοξείδιο και 
διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο και διοξείδιο του  αζώτου. Η 
ουσία είναι ελάχιστα εύφλεκτη όταν εκτίθεται σε θερµότητα. 
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης της ουσίας σε στατικές εκκενώσεις, 
ενώ όταν εκτίθεται σε θερµότητα ή δονήσεις δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερο κίνδυνο έκρηξης. Η ουσία µπορεί να προκαλέσει 
έκρηξη αν θερµανθεί σε περιορισµένο και κλειστό χώρο όπου 
δεν µπορεί να εκτονωθεί. Οι κλειστοί περιέκτες της ουσίας 
µπορεί να σπάσουν ή να σκιστούν όταν εκτίθενται σε πηγή 
θέρµανσης.   

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση µικρής φωτιάς υγρή χηµική 
ουσία σε µορφή σκόνης, ενώ σε µεγαλύτερη φωτιά 
χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, οµίχλη ή αφρό. Μην 
χρησιµοποιείτε πίδακα νερού µε στενό άνοιγµα.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα 
εργαλεία για να µεταφέρετε την χυµένη στερεή ουσία, µε 
ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 



ποσότητας υλικού    διάθεση. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, χρησιµοποιείστε 
φαράσι για τη µεταφορά της χυµένης ουσίας στον περιέκτη και 
αερίστε το χώρο.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Φοράτε προστατευτικό εξοπλισµό κατά το χειρισµό της ουσίας. 
Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. Μην δηµιουργείτε και µην 
εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά 
αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά αν δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα χρησιµοποιείτε αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην 
χρησιµοποιείτε κοντά σε πηγές θερµότητας και πηγές 
ανάφλεξης. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την στατική 
εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας 
και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση          : Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αίµα, στο νεφρό, στο συκώτι 

και στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. 



Καρκινογένεση           : Η ουσία µπορεί να είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο. 
Ειδικές επισηµάνσεις  : 
για τις χρόνιες 
επιδράσεις στον 
άνθρωπο 

Μπορεί να επηρεάσει το γενετικό υλικό (µεταλλαξιογόνο). 
Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
Μπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην αναπαραγωγή, 
σύµφωνα µε εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα. 

Ειδικές επισηµάνσεις  : 
για άλλες τοξικές 
επιπτώσεις στον 
άνθρωπο 

∆έρµα: Προκαλεί ερεθισµό. Η ουσία µπορεί να απορροφηθεί 
από το δέρµα προκαλώντας χηµικές αλλαγές στο αίµα. Η 
νιτρική ρίζα ανάγεται σε νιτρώδη και αντιδρά µε την 
αιµοσφαιρίνη σχηµατίζοντας τη µεθαιµοσφαιρίνη. 
Συγκεντρώσεις µεθαιµοσφαιρίνης µεγαλύτερες από 2,5% στον 
οργανισµό, προκαλούν µεθαιµοσφαιρική αναιµία που 
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 
κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας 
την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), σπασµούς, 
ταχυκαρδία, δύσπνοια  ακόµη και το θάνατο. 
Μάτια: Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό. 
Εισπνοή: Προκαλεί ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. Μπορεί 
να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική αναιµία. 
Κατάποση: Προκαλεί γαστρικό ερεθισµό και τα συµπτώµατα 
είναι ναυτία, εµετός, ανορεξία. Η απορρόφηση µέσω 
γαστρεντερικού συστήµατος µπορεί να προκαλέσει 
µεθαιµοσφαιρική αναιµία.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     Τα προϊόντα διάσπασης του DNT δεν είναι επικίνδυνα.  
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.  

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
R48/22 Επιβλαβές, κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία από 
συνεχή κατάποση. 
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
R62 Μπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στη γονιµότητα. 
R23/24/25 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, κατά την επαφή µε 
το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. 

Φράσεις ασφάλειας   : S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 



ΕΕ      αµέσως ιατρική παρακολούθηση (επιδεικνύοντας την ετικέτα 
του περιέκτη). 
S53 Αποφύγετε την έκρηξη- συµβουλευτείτε τις κατάλληλες 
οδηγίες πριν από τη χρήση. 
S61 Αποφύγετε την διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφάλειας της ουσίας. 

 
 
 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/ χηµικοί        : 
κίνδυνοι    

Οξειδωτικό υλικό. Η επαφή µε άλλα υλικά µπορεί να 
προκαλέσει ζηµιά. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής. Το διοξείδιο 
του µαγγανίου επιδρά στους πνεύµονες, στο κεντρικό νευρικό 
σύστηµα, στο αίµα και στα νεφρά. Μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στα µάτια και στην αναπνευστική οδό.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό, ερυθρότητα και πόνο.  
∆έρµα                         : ∆εν αναµένεται να έχει επιδράσεις.  
Κατάποση                   : Μπορεί να προκαλέσει γαστρικό πόνο και ναυτία. Παρόλο που 

δεν απορροφούνται από το έντερο, τα ανόργανα άλατα του 
µαγγανίου µπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιµία και µείωση 
του ασβεστίου στο αίµα.. 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή της ουσίας µπορεί να προκαλέσει αρρώστια 
παρόµοια µε ίωση και διαρκεί 24-48 ώρες.  Χαρακτηρίζεται από 
πυρετό, κρυολόγηµα, ξηρότητα του στόµατος και του λάρυγγα, 
πονοκέφαλο, µυϊκό πόνο. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσει 
ερεθισµό στην αναπνευστική οδό και πνευµονία. Παρόλο που 
δεν είναι δυνατή η απορρόφηση των ανόργανων αλάτων του 
µαγγανίου, ωστόσο µπορεί να συµβεί µε χρόνια έκθεση.  

Χρόνια έκθεση           : Η χρόνια δηλητηρίαση του µαγγανίου µπορεί να προκύψει από 
παρατεταµένη έκθεση µέσω εισπνοής ή κατάποσης και 
περιλαµβάνει κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 
Τα αρχικά συµπτώµατα είναι υπνηλία και αδυναµία. Σε 
προχωρηµένο στάδιο συναισθηµατικές διαταραχές, σπαστικές 
κινήσεις, πτώση. Η αρρώστια αυτή παροµοιάζεται µε την 
αρρώστια του Πάρκινσον. Αποτέλεσµα της χρόνιας έκθεσης 
µπορεί να αποτελεί η βλάβη στο νεφρό, αλλαγές του αίµατος. 
Άτοµα µε ήδη υπάρχοντα προβλήµατα όπως αναπνευστική 
δυσλειτουργία, ψυχωτικές ή νευρολογικές διαταραχές, είναι 
περισσότερο ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας.    

 
 
 



2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχων άτοµο έχει τάση προς 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 
στόµα.  

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Το διοξείδιο του 
µαγγανίου δεν είναι εύφλεκτο, αλλά είναι ισχυρά οξειδωτικό 
οπότε η επαφή του µε εύφλεκτα υλικά µπορεί να προκαλέσει 
ανάφλεξη. Η επαφή της ουσίας µε άλλες ουσίες που 
οξειδώνονται εύκολα µπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά βίαιη 
ανάφλεξη. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε ξηρή χηµική ουσία, 
αφρό ή διοξείδιο του άνθρακα. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 
µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή αποφεύγοντας την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 



ποσότητας υλικού    Κλείστε τις διαρροές αν είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε 
κίνδυνο. Αποτρέψτε την είσοδο της ουσίας στους αγωγούς ή 
ποτάµια. Αποµακρύνετε, από τη µολυσµένη περιοχή, εύφλεκτα 
υλικά όπως ξύλο, χαρτί έλαια κ.α.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε να 
εισπνέετε ατµούς και σκόνη της ουσίας.  Αποµακρύνετε το 
υλικό από πηγές ανάφλεξης. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
υγρασία, ασύµβατα αντιδραστήρια, εύφλεκτα υλικά και 
οργανικές ουσίες. Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν 
υπόλειµµα της ουσίας (σκόνη ή σε υγρή µορφή), οπότε 
καθίστανται επικίνδυνοι.    

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 
να αποφύγετε την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. Η 

µολυσµένη από το υλικό ενδυµασία περικλείει µεγάλο κίνδυνο 
πρόκλησης φωτιάς, για το λόγο αυτό πρέπει πάντα να πλένεται 
πριν την επαναχρησιµοποίηση της, 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  Μελετάται για τις τερατογεννετικές επιδράσεις που 

παρουσιάστηκαν σε εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα. Ενδέχεται 



να προκαλέσει προβλήµατα κατά τη αναπαραγωγή. 
Καρκινογένεση          : ∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 

 
  8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 
Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

 
9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R20/22 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής και κατάποσης. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μικρή επικινδυνότητα σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
(ερεθιστικό), µε τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την 
κατάποση. 



Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. 
Κατάποση                   : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση           : Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική για τους πνεύµονες. Η συνεχής 

και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα 
ζωτικά όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο 
ερεθισµός είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆εν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης 

σε περίπτωση στατικής εκκένωσης.  
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή και εφαρµόστε τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 



Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε την ουσία. Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε 
περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, 
επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Η ουσία είναι υγροσκοπική.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Ελάχιστα επικίνδυνο, σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, κατά 

την εισπνοή και κατάποση. Ωστόσο, κατά την εισπνοή, έχει 
παρατηρηθεί ερεθισµός στην αναπνευστική δίοδο και ξηρότητα 
στην βλεννώδη µεµβράνη. Μπορεί να επιδράσει στους 
πνεύµονες. Παρουσιάζεται µικρός κίνδυνος κατά τη χρήση της 
ουσίας στη βιοµηχανία, υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 
 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τόσο η ουσία, όσο και τα προϊόντα της δεν είναι τοξικά. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στο αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μικρή επικινδυνότητα σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
(ερεθιστικό), µε τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την 
κατάποση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. 
Κατάποση                   : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση           : Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική για τους πνεύµονες. Η συνεχής 

και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα 
ζωτικά όργανα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Παρατεταµένη 
έκθεση µπορεί να προκαλέσει ελαφριάς µορφής ινωµάτωση 
(σηµάδια από πληγές στους πνεύµονες). Άτοµα µε ήδη 
υπάρχοντα προβλήµατα στους πνεύµονες, είναι περισσότερο 
ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας.  

 



2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο 
ερεθισµός είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆εν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης 

σε περίπτωση στατικής εκκένωσης.  
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή και εφαρµόστε τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε την ουσία. Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε 
περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, 
επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη. 



Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρόνιες τοξικές          
επιδράσεις    

 

Μεταλλακτική            : 
ικανότητα 

Μεταλλαξιγόνο για τα θηλαστικά µεσοµορφικά κύτταρα. 
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες και στην 
αναπνευστική δίοδο. 

Τοξικές  επιδράσεις    : 
   

Ελάχιστα επικίνδυνο, σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, κατά 
την εισπνοή και κατάποση. Θεωρείται ότι δεν απορροφάται από 
το δέρµα χωρίς άµεση επαφή. Η επαφή της ουσίας µε το δέρµα 
είναι ουσιαστικά επιβλαβής. Προκαλεί ήπιο ερεθισµό. 
Παρουσιάζεται µικρός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας στη 
βιοµηχανία, υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

Καρκινογένεση           : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία καρκινογένεσης στους 
ανθρώπους.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τόσο η ουσία, όσο και τα προϊόντα της δεν είναι τοξικά. 



 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
 
 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: DIOCTYL ADIPATE- DOA 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι διαυγές, λιπαρό υγρό και µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στη βλεννώδη µεµβράνη και στα µάτια. Μπορεί να 
προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος, σε 
περίπτωση κατάποσης. Σε φυσιολογικές συνθήκες, δεν προκαλεί 
ερεθισµό και δεν απορροφάται µέσω του δέρµατος.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, αλλά παροδικά αν ρίξετε αµέσως 
άφθονο νερό. 

∆έρµα                        : Η ουσία µπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισµό στο δέρµα. 
Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει κατάρρευση του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος. 
Χρόνια έκθεση             : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 



από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία θα καεί αν έρθει αντιµέτωπη µε φωτιά. Κατά την καύση 

εκλύονται µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.  
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Μην ρίχνετε νερό απευθείας στη φωτιά, διότι θα εξαπλωθεί το 
καυτό έλαιο. Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή 
χηµική ουσία, διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, νερό µε 
καταιονισµό ή ψεκασµό µε νεφελωτήρες (water fog), λάσπη/ 
χώµα. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 
στον περιέκτη. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 
αποχετευτικούς αγωγούς ή ποτάµια.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Πλυθείτε σχολαστικά 
µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα για εργασίες πλήρωσης, εκκένωσης, χειρισµού. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 



∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από 
τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει επαρκής 
εξαερισµός και οι συγκεντρώσεις είναι πάνω από τα επιτρεπτά 
όρια, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Η ουσία δεν κατατάσσεται ως καρκινογόνος.. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες.    
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.  

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R40 Περιορισµένες πληροφορίες καρκινογένεσης.  

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια.  
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια (επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη). 

 
 
 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 



Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΞΑΝΙΟ   
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό όπως και οι ατµοί του. 
Οι ατµοί της ουσίας µπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Η εισπνοή 



ατµών της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ζάλη και υπνηλία. 
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στην 
αναπνευστική δίοδο. Είναι επικίνδυνη αν απορροφηθεί από το 
δέρµα. Κίνδυνος προσρόφησης σε περίπτωση κατάποσης. 
Μπορεί να εισέλθει στους πνεύµονες και να προκαλέσει βλάβη. 
Υπάρχει κίνδυνος να έχει δυσµενείς επιπτώσεις κατά την 
γονιµότητα. Η εκτεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο νευρικό σύστηµα των άκρων (χέρια, ώµος, πόδια). Η ουσία 
είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον. Τα όργανα, στα οποία έχει 
επίδραση, είναι το κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστηµα, 
το αναπνευστικό σύστηµα, τα µάτια, το δέρµα και τα γεννητικά 
όργανα.    

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ήπιο ερεθισµό στα µάτια.  
∆έρµα                         : Παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα προκαλεί 

ξηρότητα, σκάσιµο του δέρµατος και δερµατίτιδα. Προκαλεί 
ερεθισµό, τα συµπτώµατα του οποίου είναι πόνος καψίµατος, 
κοκκίνισµα και φαγούρα. Η ουσία απορροφάται από το δέρµα.  

Κατάποση                   : Η κατάποση της ουσίας προκαλεί γαστρικό ερεθισµό, ναυτία, 
εµετό και διάρροια. Η προσρόφηση της ουσίας στους πνεύµονες 
µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, η οποία µπορεί να 
είναι θανατηφόρος. Μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος.    

Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. Η έκθεση 
προκαλεί κατάρρευση του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Οι 
ατµοί της ουσίας µπορεί να προκαλέσουν ζαλάδα και ασφυξία.  

Άλλες επιδράσεις       : 
στην υγεία           

Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή της ουσίας µε το δέρµα 
προκαλεί δερµατίτιδα. Η παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση 
µπορεί να έχει δυσµενείς επιδράσεις στην αναπαραγωγή. Η 
χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην όραση. Η 
χρόνια έκθεση προκαλεί νευροπάθεια. Τα συµπτώµατα 
νεφροπάθειας περιλαµβάνουν: αδυναµία των µυών, 
παραισθήσεις, µούδιασµα στα χέρια, στα πόδια, στους ώµους, 
αστάθεια και δυσκολία στο περπάτηµα. Σύµφωνα µε 
εργαστηριακές µελέτες, έχει βρεθεί ότι η ουσία παρουσιάζει 
µεταλλακτική ικανότητα.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 20 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν 
από την επαναχρησιµοποίηση του. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 



αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό για να διαλύσετε την ουσία. Μη δίνετε ποτέ σε ένα 
άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. 
Μην προκαλέσετε εµετό, παρά µόνο µε προτροπή ιατρού. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αυτοτελή 

αναπνευστική συσκευή. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, 
εκλύονται τοξικά και ερεθιστικά αέρια από τη θερµική 
αποσύνθεση ή την καύση της ουσίας. Χρησιµοποιείτε σπρέι 
νερού για να διατηρήσετε δροσερούς τους περιέκτες. Η ουσία 
είναι εξαιρετικά εύφλεκτη, όπως επίσης και οι ατµοί της. Οι 
ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα, εξαπλώνονται στην επιφάνεια 
του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από απόσταση. 
Μπορεί να παρατηρηθεί συσσώρευση στατικών ηλεκτρικών 
φορτίων και να προκληθεί ανάφλεξη από τους ίδιους τους 
ατµούς της ουσίας. Το υγρό επιπλέει στο νερό και µπορεί να 
εξαπλωθεί και να πλησιάσει πηγή ανάφλεξης, προκαλώντας 
φωτιά.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα ή κατάλληλο αφρό. Μην χρησιµοποιείτε 
νερό διότι προκαλεί διασκορπισµό του υλικού. 

 
 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
ποσότητας µικρής ή 
µεγάλης ποσότητας 
υλικού    

Σε µεγάλες εκλύσεις, ουδετεροποιείστε την εκχυµένη ποσότητα 
µε αραιό αλκαλικό διάλυµα, όπως άνυδρο ανθρακικό νάτριο. 
Μην χρησιµοποιείται εύφλεκτα υλικά για να απορροφήσετε την 
ουσία που χύθηκε. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 
Φοράτε προστατευτικά ρούχα. Συγκεντρώνετε σε ειδικό χώρο τα 
προϊόντα προς ανακύκλωση ή διάθεση. ∆ουλεύετε σε χώρο µε 
επαρκή εξαερισµό. Προλάβετε την διασπορά ή την είσοδο σε 
αγωγούς, χαντάκια ή ποτάµια χρησιµοποιώντας χώµα, άµµο ή 
άλλα κατάλληλα εµπόδια, ∆ιασφαλίστε ότι η απορροή της 
ουσίας δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 



 
Χειρισµός                   :      
   

Γειώστε τον εξοπλισµό και τους περιέκτες για να εµποδίσετε την 
στατική φόρτιση. Οι περιέκτες που εκτίθενται σε θερµότητα 
πιθανόν να έχουν αναπτύξει εσωτερική πίεση, για το λόγο αυτό 
θα πρέπει πριν ανοιχθούν, πρώτα να ψυχθούν και προσεκτικά να 
εκτονωθούν. Φοράτε πάντα προστατευτική µάσκα και ποδιά. 
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, 
σπινθήρες, φλόγα.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
συµβατά αντιδραστήρια, πηγές θερµότητας, φλόγες, σπινθήρες. 
Μην εκθέτετε τον περιέκτη σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 
40 οC. Αποφύγετε χώρους που έχουν υγρασία. Προστατεύστε 
τον περιέκτη από φυσικές φθορές. Ο εξοπλισµός που 
χρησιµοποιείται για τον χειρισµό της ουσίας την αποθήκευση 
και την µεταφορά, δεν πρέπει να είναι κατασκευασµένος από 
υλικά όπως: µόλυβδος, νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο, αλουµίνιο, 
χυτοσίδηρο. 

 
 
 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 
προσώπου. Αποφεύγονται οι φακοί επαφής κατά τον χειρισµό 
της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
κατάλληλο ρουχισµό που περιλαµβάνει φόρµα και µπότες. 
Συνίσταται τα προστατευτικά ρούχα να είναι φτιαγµένα από 
βαµβάκι, δέρµα, µαλλί αντί των συνθετικών υλικών 
(πολυεστέρας, ναύλων). 

Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. Αν έχετε 
λάβει τα απαραίτητα µέτρα και εντοπίσετε κάτι ασυνήθιστο, 
εγκαταλείψτε το χώρο. 



 
7.  ΤΟΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιαταραχές στη         : 
γονιµότητα     

Η µεθανόλη µπορεί να έχει τερατογεννετικές/εµβρυοτοξικές 
επιπτώσεις, παρά µόνο σε περίπτωση υψηλών τοξικών δόσεων. 

Μυκητογέννεση         :  ∆εν κατατάσσεται ως µεταλλαξιογόνο. 
Καρκινογένεση          : ∆εν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Περιβαλλοντικές        :  
πληροφορίες     
 

Αν διοχετευτεί στην ατµόσφαιρα, η µεθανόλη διασπάται 
εξαιτίας φωτοχηµικών αντιδράσεων και η αποµάκρυνση της 
πλέον από την ατµόσφαιρα γίνεται µέσω βροχής. Αν διοχετευτεί 
στο νερό, αναµένεται η αποσύνθεση της µέσω της 
βιοδιάσπασης. Αν διοχετευτεί στο έδαφος, αποσυντίθεται µέσω 
βιοδιάσπασης και διηθείται- φιλτράρεται µέσα από το κοκκώδες 
υλικό π.χ. χώµα, άµµος.   

 
  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Εναπόθεση                  :     
απορριµµάτων      

Η απόρριψη της ουσίας γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε την 
κρατική και τοπική νοµοθεσία. Μην ρίχνετε τα χηµικά 
απορρίµµατα σε κάδους, αποχετεύσεις και νιπτήρες. 

Εναπόθεση της           :      
συσκευασίας      

Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της ουσίας 
και να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Στεγνώστε απόλυτα τα 
δοχεία και αερίστε σε ασφαλές µέρος. Μην εκθέτετε τους 
περιέκτες σε πηγές θερµότητας, φλόγες, σπινθήρες, στατικό 
ηλεκτρισµό και σε άλλες πηγές ανάφλεξης. 

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R23/24/25 Τοξικό εάν εισπνευστεί, κατά την επαφή µε το 
δέρµα, στην κατάποση. 
R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών µη αναστρέψιµων επιπτώσεων.        

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S7 ∆ιατηρήστε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό. 
S16 ∆ιατηρήστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S24 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 
S36/37 Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό και 
προστατευτικά γάντια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 

 



11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ  
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Πολύ εύφλεκτη ουσία. Όταν αναµειγνύεται µε  οξειδωτικές 
ουσίες δηµιουργεί εκρηκτικό µίγµα. Μπορεί να αναφλεγεί µε 
τριβή ή απότοµο χειρισµό. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. Επιβλαβές σε περίπτωση 
εισπνοής ή κατάποσης. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. Αν η ουσία είναι 
αναµεµειγµένη µε κίτρινο φώσφορο τότε προκαλεί σοβαρό 
ερεθισµό και κάψιµο. 

∆έρµα                         : Ο ερυθρός φώσφορος δεν είναι επιβλαβής για το δέρµα. Αν 
αναµειχθεί µε λευκό φώσφορο προκαλεί σοβαρό κάψιµο.  

Κατάποση                   : Ο ερυθρός φώσφορος δεν απορροφάται εύκολα και σε καθαρή 
µορφή δεν θεωρείται δηλητηριώδης. Ωστόσο πιθανή ανάµειξη 
του µε κίτρινο φώσφορο µπορεί να προκαλέσει ναυτία, τάση για 
εµετό, γαστρικό πόνο, ή δηλητηρίαση σε περίπτωση που η 
αναπνοή έχει την µυρωδιά που δηµιουργεί το σκόρδο. 

Εισπνοή                      : ∆εν θεωρείται πολύ τοξική ουσία, ωστόσο η άµεση έκθεση 
µπορεί να προκαλέσει βήχα, βρογχίτιδα, ή βλάβη στο συκώτι 
και στο νεφρό αν είναι µολυσµένη η ουσία µε κίτρινο φώσφορο. 

Χρόνια έκθεση             : Η χρόνια εισπνοή ή κατάποση δηµιουργούν δηλητηρίαση. 
Επίσης δηµιουργεί βλάβη στο νεφρό και το συκώτι, 



δυσλειτουργία στο αίµα και στα δόντια και στο σαγόνι και 
καρδιαγγειακά προβλήµατα.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό για 

15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Μην προκαλείτε εµετό. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Είναι πολύ 
εύφλεκτη ουσία. Η ανάµιξη του µε άλλα οξειδωτικά υλικά 
µπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Κατά την καύση της ουσίας 
σχηµατίζονται επικίνδυνα αέρια. Τα προϊόντα καύσης είναι 
οξείδια του φωσφόρου πχ πεντοξείδιο του φωσφόρου. Σε 
περίπτωση καύσης της ουσίας, µπορεί να δηµιουργηθεί ξανά 
κίτρινος/ άσπρος φώσφορος και να προκαλέσει αυτανάφλεξη σε 
περιοχές που έχουν ήδη κατασβεστεί. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε αφρό, άµµο. Μην 
χρησιµοποιείτε διοξείδιο του άνθρακα και αέρια µέσα 
κατάσβεσης. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο και µεταφέρετε, µε 
ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 
διάθεση. Αποφύγετε να δηµιουργείτε σκόνη της ουσίας. Αερίστε 
το χώρο. Αποτρέψτε την είσοδο της ουσίας σε αποχετευτικούς 



αγωγούς, ποτάµια. 
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Αποφύγετε την δηµιουργία ή συσσώρευση 
σκόνης της ουσίας κατά τον χειρισµό. Χρησιµοποιείτε την ουσία 
σε χώρο µε καλό εξαερισµό και κατάλληλη υγρασία. Αποφύγετε 
την ενσφήνωση της ουσίας, την τριβή και τα ηλεκτροστατικά 
φορτία διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Χρησιµοποιείτε 
εξοπλισµό που παρέχει προστασία από το στατικό ηλεκτρισµό. 
Λάβετε µέτρα προφύλαξης σε περίπτωση συσσώρευσης 
ηλεκτροστατικής φόρτισης. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική 
συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό.  
Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, σπινθήρες, φλόγα. Ο 
χειρισµός και η αποθήκευση της ουσίας να γίνεται µαζί µε 
άζωτο. Καλύψτε την περιοχή που έχει κατασβεστεί µε 10% 
θειικό χαλκό ή διάλυµα ανθρακικού νατρίου.  

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε κοντά σε οξειδωτικά υλικά. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε καλά 
εξαεριζόµενο χώρο και µε την κατάλληλη υγρασία, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια.. Η ουσία παραµένει σταθερή για 
τουλάχιστον 12 µήνες, όταν αποθηκεύεται σε περιέκτη που δεν 
έχει ανοιχτεί.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 
προσώπου. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, ελαστικά 
νιτριλίου. 

Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό, όπως 
µπότες κατά του στατικού ηλεκτρισµού και ρουχισµό που 
παρέχει προστασία από τη φωτιά. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 



χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής όπως 
µάσκα µε φίλτρο για προστασία από την εισπνοή σωµατιδίων. 

 
 
 
 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Γενικές πληροφορίες :     Η συχνή επαφή προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα και στα µάτια. 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Γενικές πληροφορίες :     Η ουσία είναι αδιάλυτη στο νερό. ∆εν είναι επιβλαβής για τα 

ζώα και τα φυτά, αλλά µε τον αέρα µετατρέπεται σε φωσφορικό 
οξύ. Ο ερυθρός φώσφορος είναι επιβλαβής για τους υδρόβιους 
οργανισµούς, µε σηµαντικές επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Η συσκευασία που δεν 
µπορεί να καθαριστεί θα πρέπει να διατίθεται ως χηµικό 
απόβλητο. Η χρησιµοποιηµένες συσκευασίες θα πρέπει να 
βρέχονται εσωτερικά και εξωτερικά πριν καταστραφούν για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης εξαιτίας των υπολειµµάτων 
σκόνης της ουσίας  που πιθανόν να έχουν. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ              : F 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτη ουσία.  
R16 Εκρηκτικό όταν αναµειγνύεται µε οξειδωτικές ουσίες.  
R52/53 Επιβλαβής ουσία για τους υδρόβιους οργανισµούς, 
µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον.  

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S7 ∆ιατηρείστε τους περιέκτες καλά σφραγισµένους. 
S43 Σε περίπτωση φωτιάς χρησιµοποιήστε αφρό. 
S61 Αποφύγετε την διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας της ουσίας. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 



 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: HMX 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Εκρηκτική ουσία. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι επιβλαβής. Οι πληροφορίες σχετικά µε την 
τοξικότητα της ουσίας είναι περιορισµένες. Έχουν παρατηρηθεί 
µυϊκοί σπασµοί και απώλεια των αισθήσεων αλλά από την 
έκθεση στο RDX και όχι στο ΗΜΧ. Θεωρείται ότι το ΗΜΧ 
είναι λιγότερο τοξικό από το RDX, παρόλα αυτά µπορεί να 
παρουσιάσουν τα ίδια συµπτώµατα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί µικρό ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί µικρό ερεθισµό του δέρµατος. Είναι πιθανή η 

απορρόφηση της ουσίας µέσω του δέρµατος. 
Εισπνοή                      : Η εισπνοή της ουσίας προκαλεί µικρό ερεθισµό. Η ουσία, µέσω 

της εισπνοής, µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά, γιατί υπάρχει µεγάλος 

κίνδυνος έκρηξης. Αµέσως εκκενώστε το χώρο και ειδοποιείστε 
την πυροσβεστική. Σε περίπτωσης φωτιάς, ή έκρηξης µην 



εισπνέετε καπνούς. 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Μαζέψτε το υλικό που χύθηκε µε ένα φτυάρι από αλουµίνιο ή 
ξύλο και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ξεπλύνετε τη µολυσµένη 
περιοχή µε νερό. Καταστρέψτε µε καύση µικρές ποσότητες.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Η τριβή, η δόνηση, η φωτιά ή άλλες πηγές 
ανάφλεξης µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Χειρίζεστε το υλικό 
µε προσοχή και όχι βίαια. Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής. Μετά 
την χρήση κλείνετε καλά τον περιέκτη. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε χώρο αποθήκευσης εγκεκριµένο για εκρηκτικές ουσίες. 
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα, η χρήση γυµνής φλόγας 
και όλες οι άλλες πηγές ανάφλεξης σε χώρο αποθήκευσης 
εκρηκτικών υλικών. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά . 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά τον 

χειρισµό της ουσίας. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό, για 

προστασία από τις φλόγες και τον στατικό ηλεκτρισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε ατµούς.  

 



7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα               : Η ουσία είναι επιβλαβής στους υδρόβιους οργανισµούς και 

µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. Μικρές ποσότητες της 
ουσίας µπορούν να καταστραφούν µε καύση. Η απόρριψη του 
προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε διεθνή νοµοθεσία 
για εκρηκτικά. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R2 Κίνδυνος έκρηξης από δόνηση, τριβή, φωτιά και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. 
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
R52/53 Είναι επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισµούς και 
µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S22 Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. 
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να απορρίπτονται 
µε ασφαλή τρόπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστικό), µε 
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Ερεθιστικό. 
∆έρµα                         : Ερεθιστικό.  
Εισπνοή                      : Ερεθιστικό.  
Κατάποση                   : Ερεθιστικό. 
Χρόνια έκθεση           : ∆εν είναι γνωστό αν η συνεχής ή παρατεταµένη έκθεση στην 



ουσία επιδεινώνει τις ιατρικές παθήσεις. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καίγεται σε υψηλές θερµοκρασίες. Παρουσία 

οξειδωτικών ουσιών, είναι εύφλεκτη και υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης. Όταν µικρή ποσότητα θειικής αµµωνίας προστίθεται 
σε νιτρικό κάλιο, τότε αντιδρούν ζωηρά και σχηµατίζονται 
φλόγες. Η ουσία δεν καίγεται, αλλά αποσυντίθεται όταν εκτεθεί 
σε θερµότητα και εκλύει διαβρωτικά ή/και τοξικά αέρια. Αν 
αναµιχθεί µε νιτρικό κάλιο, χλωριούχο κάλιο υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης.  

Μέσα πυρόσβεσης      : Χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική ουσία σε µορφή σκόνης, σπρέι 
νερού, ψεκασµό µε νεφελωτήρες. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην µολυσµένη 
επιφάνεια και εφαρµόστε τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 



Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
ετικέτα του περιέκτη. Φοράτε προστατευτική ενδυµασία. 
∆ιατηρείτε την ουσία µακριά από θέρµανση, πηγές ανάφλεξης 
και ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες. 
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον χώρο, 
χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, 

κατά την εισπνοή και κατάποση. Είναι πιθανόν, η ουσία να είναι 
µεταλλαξιογόνος, αλλά ακόµη διερευνάται.  

Ειδικές επισηµάνσεις : 
σε άλλες τοξικές 

∆έρµα: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 



επιδράσεις Κατάποση: Η κατάποση µεγάλης ποσότητας της ουσίας µπορεί 
να προκαλέσει δηλητηρίαση εξαιτίας της αµµωνίας. Τα 
συµπτώµατα είναι γαστρεντερικός ερεθισµός, ναυτία, εµετός, 
διάρροια. Μπορεί, επίσης, να επηρεάσει την όραση, το κεντρικό 
νευρικό σύστηµα και την αναπνευστική οδό. Επίσης, η 
κατάποση µεγάλων δόσεων της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
διούρηση και βλάβη στο νεφρό. 
Εισπνοή: Προκαλεί ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
R16 Εκρηκτική όταν αναµιγνύεται µε οξειδωτικές ουσίες. 

Φράσεις ασφάλειας   :   S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Ερευνάται για την τοξικότητα του.   

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Τα ζωτικά όργανα, στα οποία έχει επιδράσεις, είναι οι 
πνεύµονες και τα κοκάλα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                         : Μπορεί να είναι επιβλαβές, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. 

Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Κατάποση                   : Μπορεί να είναι επιβλαβές κατά την κατάποση. 
Εισπνοή                      : Η εισπνοή προκαλεί ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 



αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή και πλήρη εξάρτηση.  
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε σπρέι νερού, ξηρή 
χηµική ουσία, διοξείδιο του άνθρακα και αφρό ανθεκτικό σε 
αλκοόλες.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αερίστε το χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Χρησιµοποιείτε µόνο µε 
επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την παρατεταµένη ή 
επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τον ρουχισµό. 
Αποφύγετε την δηµιουργία σκόνης ή αερολυµάτων. Μην 
αναπνέετε ατµούς και σκόνη της ουσίας. Αποτρέψτε την 
εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους ή 
ποτάµια.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, ξηρό,  καλά εξαεριζόµενο 
χώρο, µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. Η ουσία είναι 
υγροσκοπική. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 



σταθµού εργασίας. Πλυθείτε σχολαστικά µετά τον χειρισµό της 
ουσίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 
προσώπου. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Καρκινογένεση          : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος όπως και του περιέκτη του γίνεται µε 
µεθόδους σύµφωνες µε την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια.  

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 



 
 
 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

∆εν παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας 
στη βιοµηχανία. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια και 
στην αναπνευστική δίοδο.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Η ουσία σε µορφή σκόνης µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα 
µάτια . 

∆έρµα                        : ∆εν παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας 
στη βιοµηχανία.  

Εισπνοή                     : Η εισπνοή της σκόνης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα.  

Κατάποση                  : Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό µε ναυτία, τάση 
προς εµετό και διάρροια..  

Χρόνια έκθεση          : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 



αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Η ουσία δεν είναι 
εύφλεκτη. Αποσυντίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες και παράγει 
τοξικά και διαβρωτικά προϊόντα. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε τα απαραίτητα µέτρα για την κατάσβεση της 
περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποφύγετε την δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Μην 
διοχετεύετε την ουσία στην ατµόσφαιρα.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Αποφύγετε την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας. Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 



∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Το υλικό δεν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα/ µάτια.. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ LAURYL  
 
 



1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστικό), µε 
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής.  
Κατάποση                   : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση           : Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική για το δέρµα. Η συνεχής 

έκθεση σε τοξικές ουσίες µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην 
υγεία.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο κρύο 
νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός 
είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Σε περίπτωση 

θερµικής αποσύνθεσης, εκλύονται τοξικά αέρια όπως οξείδια 
του άνθρακα, οξείδια του θείου και οξείδια του νατρίου. 
Υπάρχει µικρός κίνδυνος έκρηξης της ουσίας παρουσία γυµνής 
φλόγας και σπινθήρων.  

Μέσα κατάσβεσης     : Χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική ουσία σε σκόνη, σπρέι νερού, 
αφρό ή µε καταιονισµό.   

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 



 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην µολυσµένη 
επιφάνεια και εφαρµόστε τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
προσπαθήστε να σταµατήσετε την έκχυση αν είναι εφικτό. Μην 
ρίχνετε νερό στον περιέκτη. Μην αγγίζετε τη εκχυµένη ουσία. 
Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να περιορίσετε τους ατµούς. 
Περιορίστε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Ολοκληρώστε το 
καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη περιοχή. 
Εφαρµόστε όλες τους κανόνες υγιεινής. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το 
δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον 
χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. ∆ιατηρείστε την 
ουσία µακριά από πηγές ανάφλεξης, θερµότητα και ασύµβατα 
αντιδραστήρια όπως οξειδωτικές ουσίες. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 



εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στο δέρµα. Η ουσία 

είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, κατά την 
εισπνοή και κατάποση.  

Ειδικές επισηµάνσεις : 
σε άλλες τοξικές 
επιδράσεις 

∆έρµα: Προκαλεί µέτριο ερεθισµό στο δέρµα. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση (δερµατίτιδα).  
Μάτια: Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στα µάτια.  
Κατάποση: Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στο γαστρική οδό, προκαλώντας ναυτία, εµετό, 
διάρροια, δίψα, πρήξιµο. 
Εισπνοή: Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό στη 
βλεννώδη µεµβράνη και στο αναπνευστικό σύστηµα. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αναπνευστική αντίδραση. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τα προϊόντα της διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο 
τοξικά από την ίδια την ουσία. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
 

Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε µε άφθονο νερό 
και αναζητείστε αµέσως ιατρική βοήθεια. 
S37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο.  

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 



Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα, πρήξιµο, πόνο) και µόνιµη 
βλάβη ακόµη και τύφλωση. Η σοβαρότητα της βλάβης 
εξαρτάται από τη συγκέντρωση και τη διάρκεια της έκθεσης. 
Παρατεταµένη έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις αερολυµάτων 
και οµίχλης της ουσίας µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµό, 
ερυθρότητα, και κάψιµο.  

∆έρµα                        : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό ερεθισµό, κάψιµο και µόνιµες ουλές. Εκτεταµένο 



κάψιµο του οξέος µπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο. Η 
σοβαρότητα της βλάβης εξαρτάται από τη συγκέντρωση και τη 
διάρκεια της έκθεσης. Παρατεταµένη έκθεση σε υψηλές 
συγκεντρώσεις αερολυµάτων και οµίχλης της ουσίας µπορεί να 
προκαλέσουν ερεθισµό, ερυθρότητα, και κάψιµο. 

Εισπνοή                    : Το θειικό οξύ δεν είναι πτητικό, οπότε η έκθεση στο περιβάλλον 
εργασίας αφορά αερολύµατα και την οµίχλη που σχηµατίζει η 
ουσία. Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και µπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό ερεθισµό και διαβρωτική βλάβη σε περίπτωση εισπνοής. 
Ο βαθµός και η σοβαρότητα της επίδρασης στο αναπνευστικό 
σύστηµα επηρεάζεται από παράγοντες όπως η φυσική 
κατάσταση, το µέγεθος των αερολυµάτων, η συγκέντρωση, η 
υγρασία. Το θειικό οξύ µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη 
στους πνεύµονες και πνευµονικό οίδηµα. Τα συµπτώµατα σε 
αυτή την περίπτωση είναι φτέρνισµα, σύντοµη αναπνοή και 
µπορεί να εµφανιστούν ώρες ή και µέρες µετά από την έκθεση.  

Κατάποση                 : Η ουσία είναι διαβρωτική και σε περίπτωση κατάποσης µπορεί 
να προκαλέσει κάψιµο στο στόµα, στο λάρυγγα, στον οισοφάγο 
και στο στοµάχι. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν 
δυσκολία στη µάσηση, έντονη δίψα, ναυτία, τάση για εµετό, 
διάρροια και σε σοβαρότερες εκθέσεις λιποθυµία ακόµη και 
θάνατο. Μικρές ποσότητες οξέος, οι οποίες µπορεί να 
εισχωρήσουν στους πνεύµονες κατά τη διάρκεια της κατάποσης, 
είναι ικανές να προκαλέσουν σοβαρή ζηµιά.  

Χρόνια έκθεση         : Η συνεχής έκθεση του δέρµατος σε  χαµηλές συγκεντρώσεις 
οµίχλης της ουσίας ή αερολυµάτων της µπορεί να προκαλέσει 
δερµατίτιδα (κόκκινο, ξηρό δέρµα). Έκθεση σε υψηλές 
συγκεντρώσεις προκαλεί οδοντική διάβρωση. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για 20-30 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. Τα συµπτώµατα από το πνευµονικό 
οίδηµα καθυστερούν να εµφανιστούν µέχρι και 48 ώρες µετά 
από την έκθεση. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα, για να 



διαλυθεί η ουσία από το στοµάχι. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο 
που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το θειικό οξύ δεν είναι εύφλεκτο. Ωστόσο η επαφή του οξέος µε 

εύφλεκτα υλικά, µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Το θειικό οξύ 
αντιδρά µε τα περισσότερα µέταλλα, ιδίως όταν είναι αραιωµένο 
µε νερό,  και σχηµατίζουν πολύ εύφλεκτο αέριο υδρογόνο, το 
οποίο µπορεί να εκραγεί. Το οξύ αντιδρά βίαια µε το νερό 
(εξώθερµη αντίδραση) και µε οργανικές ουσίες. Κατά τη 
διάρκεια της φωτιάς, µπορεί να παραχθούν τοξικά οξείδια του 
θείου. Οι περιέκτες µπορεί να εκραγούν αν εκτεθούν σε 
θερµότητα της φωτιάς. Τα προϊόντα της θερµικής διάσπασης 
του οξέος είναι διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου. Εκκενώστε 
την περιοχή και αντιµετωπίστε τη φωτιά από απόσταση. 
Αποµακρύνετε το παρευρισκόµενο προσωπικό. Αποµακρύνετε 
τους περιέκτες γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. ∆ιατηρείστε 
τους περιέκτες δροσερούς, ψεκάζοντας µεγάλες ποσότητες 
νερού µε σπρέι. Φροντίστε το νερό να µην έρχεται σε άµεση 
επαφή µε το οξύ. Το θειικό οξύ και τα προϊόντα θερµικής 
διάσπασης του είναι πολύ επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. 
Χρησιµοποιείτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
που περιλαµβάνει αναπνευστική συσκευή, ολόσωµη φόρµα 
ανθεκτική στα χηµικά. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Αντιµετωπίστε τη φωτιά µε τα κατάλληλα µέτρα πυρόσβεσης. 
Χρησιµοποιείτε µε προσοχή το νερό, διότι η απευθείας επαφή µε 
το οξύ εκλύει µεγάλα ποσά θερµότητας.   

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Ατοµική προστασία      : Μην επιτρέπετε την πρόσβαση στην µολυσµένη περιοχή, µέχρι 
να τεθεί υπό έλεγχο. Χρησιµοποιείτε πάντα κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό. ∆ιατηρείστε εύφλεκτα υλικά µακριά, 
ασύµβατα αντιδραστήρια µακριά από τη χυµένη ουσία. 

 Μέθοδοι                      : 
αντιµετώπισης  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Μην αγγίζετε το υλικό. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο 
σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. ∆ιατηρείστε 
εύφλεκτα υλικά µακριά από τη χυµένη ουσία. Σε περίπτωση 
µικρής έκχυσης, καθαρίστε το χυµένο υλικό µε απορροφητικό 
µέσο που δεν αντιδρά µε το οξύ και µεταφέρετε, µε ασφαλή 
τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Πλύνετε µε 
νερό τη µολυσµένη περιοχή. Αερίστε το χώρο. Σε περίπτωση 
µεγάλης έκχυσης, ενηµερώνετε αρµόδιες υπηρεσίες. Περιορίστε 
την έκχυση προσθέτοντας χώµα, λάσπη, πηλό ή απορροφητικό 
υλικό που δεν αντιδρά µε το οξύ. Προσεκτικά ουδετεροποιείστε 



το οξύ µε ασβέστιο, ανθρακικό νάτριο και  µεταφέρετε, µε 
ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 
διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και πολύ τοξικό υγρό. Πριν από 
το χειρισµό, θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
προστασίας και ορθής λειτουργίας. Θα πρέπει το προσωπικό που 
χειρίζεται την ουσία να είναι ενηµερωµένο για τους κινδύνους 
που ενέχει η ουσία. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε 
τον περιέκτη κλειστό. Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. 
Μην διοχετεύετε τους ατµούς της ουσίας στο περιβάλλον. Να 
χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην 
χρησιµοποιείτε κοντά σε πηγές θερµότητας. Το θειικό οξύ είναι 
πολύ ευαίσθητη ουσία. Αποτρέψτε την επαφή της ουσίας µε το 
νερό. Ποτέ µην προσθέτετε νερό σε διαβρωτική ουσία, αλλά τη 
διαβρωτική ουσία σε κρύο νερό, σε µικρές ποσότητες. 
∆ιατηρείστε µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια όπως 
αλκάλια, καρβίδια, χλωρίδια και νιτρικά άλατα. Ποτέ µην 
επιστρέφετε χρησιµοποιηµένη ουσία στο αρχικό της δοχείο. 
Ελέγξτε τους περιέκτες για τυχόν διαρροές. Χρησιµοποιείστε 
κατά την µεταφορά του οξέος και δεύτερο προστατευτικό 
περιέκτη. Οι περιέκτες πρέπει να έχουν κατάλληλη επισήµανση.  
Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να 
περιέχουν υπολείµµατα του οξέος, οπότε είναι επικίνδυνα.   

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, ηλιακό φως και πηγές 
θερµότητας. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 



προστασία. 
Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 

στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, ολόσωµη 
φόρµα ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         : ∆εν υπάρχουν µελέτες που να αποδεικνύουν την µεταλλακτική 

ικανότητα του θειικού οξέος. Σύµφωνα µε εργαστηριακά 
πειράµατα σε ζώα, το θειικό οξύ δεν είναι τερατογενετικό.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Η ενότητα αυτή είναι υπό ανάπτυξη. 
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 
Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας 
οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε τους σε εγκεκριµένες 
µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ     
Φράσεις ασφάλειας   :  
ΕΕ 

R35 Προκαλεί σοβαρό κάψιµο.  
 
S1/2 ∆ιατηρείστε σφραγισµένο και µακριά από παιδιά. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S30 Ποτέ µην προσθέτετε νερό στην ουσία. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση, επιδεικνύοντας την ετικέτα 
της ουσίας. 

 



11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΣ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. Προκαλεί 
ερεθισµό στο δέρµα, στα µάτια και στην αναπνευστική δίοδο. 
Έχει επίδραση στο συκώτι.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, πόνο και κοκκίνισµα. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν 

πόνο, κοκκίνισµα και φαγούρα. 
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. Τα συµπτώµατα 

περιλαµβάνουν βήχα, αναπνευστική ανεπάρκεια. 
Κατάποση                   : Η κατάποση µικρών ποσοτήτων της ουσίας παρουσιάζει µικρή 

τοξικότητα, ενώ σε µεγαλύτερες δόσεις µπορεί να προκαλέσει 
ναυτία, εµετό και διάρροια. Ο ροζ αποχρωµατισµός των ούρων 
αποτελεί µια ισχυρή ένδειξη ότι έχει επέλθει δηλητηρίαση 
εξαιτίας του θείου. Έχει παρατηρηθεί βλάβη στο συκώτι, κώµα 
και θάνατος από την δηλητηρίαση που προκαλεί το θείο. Η 
κατάποση της ουσίας σε µικρότερες δόσεις είναι πολύ πιο 
τοξική για τα παιδιά.   

Χρόνια έκθεση           : Η σοβαρή ή χρόνια δηλητηρίαση από το θειικό σίδηρο µπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στα αιµοφόρα αγγεία. Μεγάλες και 
χρόνιες δόσεις της ουσίας προκαλούν ραχίτιδα σε νεαρά άτοµα.  
Επίσης, η χρόνια έκθεση µπορεί να έχει επιπτώσεις στο συκώτι. 
Παρατεταµένη επαφή της ουσίας µε τα µάτια προκαλεί 
αποχρωµατισµό. Άτοµα µε ήδη υπάρχοντα προβλήµατα στα 
µάτια και στο δέρµα, στο συκώτι, στο νεφρό ή στην 
αναπνευστική λειτουργία, είναι πιο ευάλωτα στις επιδράσεις της 
ουσίας.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 



φροντίδα. 
Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 

σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : 
 
 
 
Μέσα κατάσβεσης       : 

Η ουσία δεν παρουσιάζει κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή έκρηξης. 
Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισµό και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 
Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα µέσα για την κατάσβεση της 
περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία, µε ασφαλή τρόπο χωρίς να δηµιουργείτε σκόνη της 
ουσίας, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Εφαρµόστε 
τους τοπικούς κανονισµούς για τη διάθεση της ουσίας. Αερίστε 
τον χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

∆ιατηρείτε τον περιέκτη της ουσίας καλά σφραγισµένο. Κατά το 
χειρισµό της ουσίας, διατηρείτε σταθερή τη θερµοκρασία στους 
24oC. Η διακύµανση της θερµοκρασίας µπορεί να προκαλέσει 
οξείδωση της ουσίας. 

Αποθήκευση               :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Προστατέψτε τον περιέκτη από φυσική 
φθορά. Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπόλειµµα της 
ουσίας (στερεό ή σκόνη) οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. 



 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα, για προφύλαξη 
από τη σκόνη της ουσίας ή από τυχαία έκλυση. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μεταλλακτική            : 
ικανότητα 

 ∆ιερευνάται ως µεταλλαξιγόνο.  

Καρκινογένεση           : ∆ιερευνάται ως καρκινογόνο υλικό. 
 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 
του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.  

 
9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S2 ∆ιατηρείστε µακριά από τα παιδιά. 
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 



 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα . 



Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Η άµεση επαφή µε τα µάτια µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό, 
κοκκινίλες, πόνο, θολή όραση και κάψιµο. 

∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος και πιθανόν κάψιµο. 
Κατάποση                   : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό µε 

αίσθηση καψίµατος στο στόµα, στον λάρυγγα, ναυτία, διάρροια, 
βλάβη στο νεφρό και σπασµούς.  

Εισπνοή                      : Η εισπνοή προκαλεί πληγή στον λάρυγγα, βήχα και ερεθισµό 
στην αναπνευστική δίοδο.  

Χρόνια έκθεση             : Μπορεί να προκαλέσει δερµατίτιδα και επιπεφυκίτιδα. Η 
συνεχής εισπνοή της ουσίας µπορεί να προκαλέσει φλεγµονή 
στο αναπνευστικό σύστηµα και έλκος.   

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 10 τουλάχιστον λεπτά. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : ∆εν υφίσταται κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης όταν εκτίθεται σε 

θέρµανση ή φλόγα. Αποφύγετε την εισπνοή ατµών ή σκόνης της 
ουσίας. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση µικρής φωτιάς χρησιµοποιήστε σπρέι νερού, 
διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή χηµική ουσία. ∆ιατηρήστε 
δροσερούς τους περιέκτες, ψεκάζοντας µε νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 



(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Απορροφήστε την έκχυση της ουσίας µε ένα απορροφητικό 
µέσο (χώµα) και µεταφέρετε σε πλαστική σακούλα προς 
διάθεση. Μπορείτε να ουδετεροποιήσετε (ph 7) την ουσία 
χρησιµοποιώντας ένυδρο άσβεστο, ασβεστόλιθο, όξινο 
ανθρακικό νάτριο.    

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Αποφύγετε την εισπνοή αερίων, ατµών και 
σκόνης της ουσίας.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό µε θερµοκρασία δωµατίου, 
ξηρό χώρο µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές 
θερµότητας.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 
προσώπου. Μην φοράτε φακούς επαφής κατά τον χειρισµό της 
ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 

 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

∆εν απαιτείται κατά τον χειρισµό της ουσίας, υπό φυσιολογικές 
συνθήκες. Μην αναπνέετε ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν 
υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη 
συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Γενικές πληροφορίες :     Η ουσία µπορεί να είναι διαβρωτική. Τοξικό σε υδρόβιους 

οργανισµούς, µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στον 
υδάτινο περιβάλλον. 

Καρκινογένεση          : ∆εν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 
 



8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R22 Ερεθιστικό σε περίπτωση κατάποσης.  
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 
R50/53 Τοξικό σε υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να έχει 
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στον υδάτινο περιβάλλον. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S22 Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αµέσως ιατρική 
παρακολούθηση και επιδείξτε την ετικέτα της ουσίας.  
S60 Η ουσία και ο περιέκτης της θα πρέπει να διατίθενται και να 
διαχειρίζονται ως επικίνδυνα χηµικά απόβλητα. 
S61 Αποφύγετε την διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΟ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι εύφλεκτο στερεό. Η σκόνη της ουσίας, δηµιουργεί 
εύφλεκτο ή εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Επιβλαβής σε 
περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. Προκαλεί ερεθισµό στα 
µάτια και ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα και στην 
αναπνευστική δίοδο.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, πόνο και κοκκίνισµα. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Η σκόνη της ουσίας προκαλεί ενόχληση. Σε περίπτωση µεγάλης 

έκθεσης, µπορεί να προκαλέσει βήχα, φτέρνισµα ή δυσκολίες 
στην αναπνοή.  

Κατάποση                   : ∆εν θεωρείται τοξική ουσία. Η κατάποση όµως µεγάλης 
ποσότητας της ουσίας προκαλεί πληγή στο λάρυγγα, ναυτία, 
πονοκέφαλο και πιθανόν αναισθησία. Υπάρχει περίπτωση να 
µετατραπεί σε υδρόθειο όταν βρίσκεται στο έντερο.   

Χρόνια έκθεση           : Η παρατεταµένη ή η συνεχής έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
ευαισθησία στο δέρµα και µόνιµη βλάβη στα µάτια (χρόνιο 
ερεθισµό και θόλωµα στον κρυσταλλοειδή χιτώνα του µατιού). 
Η παρατεταµένη εισπνοή µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στη 



βλεννώδη µεµβράνη. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                : Χορηγήστε αρκετά ποτήρια νερό στο πάσχον άτοµο. Μην 
προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Κίνδυνος έκρηξης       : Όταν λεπτή σκόνη της ουσίας διασκορπίζεται στον αέρα σε 

µεγάλες συγκεντρώσεις και παρουσία πηγής ανάφλεξης, τότε 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Επίσης, όταν η ουσία έρθει σε επαφή 
µε οξειδωτικά υλικά σχηµατίζεται εκρηκτικό µίγµα.    

Γενικές πληροφορίες   : 
 
 
Μέσα κατάσβεσης       : 

Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισµό και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 
Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, για την κατάσβεση της φωτιάς, 
για να διατηρείτε δροσερούς τους περιέκτες και για να 
αποµακρύνεται από τη φωτιά τους ατµούς της ουσίας ή πιθανή 
έκχυση.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε τον 
µολυσµένο χώρο. Καθαρίστε τη χυµένη ουσία µε ασφαλή τρόπο 
χωρίς να διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας στο περιβάλλον. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 



Χρησιµοποιείτε εξοπλισµό που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. 
Αποφύγετε την επαφή µε το νερό.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

∆ιατηρείτε τον περιέκτη της ουσίας καλά σφραγισµένο. 
Αποµακρύνετε τις πηγές θερµότητας και ανάφλεξης, τα 
ασύµβατα αντιδραστήρια και τις οξειδωτικές ουσίες. 
Προστατέψτε την ουσία από υγρασία. Αποφύγετε την 
δηµιουργία σκόνης. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική ενέργεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό.  Η χρήση της 
ουσίας θα γίνεται σε µη εύφλεκτο περιβάλλον, διότι υπάρχει 
µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και 
µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος 
προς χρήση. Προστατέψτε τον περιέκτη από φυσική φθορά. 
Αποµακρύνετε πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. Οι κενοί 
περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπόλειµµα της ουσίας (στερεό ή 
σκόνη) οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα, για προφύλαξη 
από τη σκόνη της ουσίας ή από τυχαία έκλυση. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Γενικές πληροφορίες :      Η ουσία δεν είναι τοξική για το υδάτινο περιβάλλον. 



 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 
του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.  

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτη ουσία. 
 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

∆ιαβρωτική ουσία. ∆ηλητήριο. Αντιδρά µε το νερό, µε οξέα και 
µε άλλες ουσίες. Προκαλεί κάψιµο µε οτιδήποτε έρθει σε επαφή.

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η κατάποση είναι επιβλαβής και µπορεί να προβεί µοιραία. 
Επιβλαβής κατά την εισπνοή. Άτοµα µε υπάρχοντα προβλήµατα 
στα µάτια, στο δέρµα και στην αναπνευστική λειτουργία, είναι 
πιο ευάλωτα όταν εκτίθενται στην ουσία. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : ∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια και σε 
περίπτωση µεγαλύτερης έκθεσης είναι ικανό να τα κάψει 
δηµιουργώντας µόνιµη βλάβη ακόµη και τύφλωση. 

∆έρµα                        : Η επαφή µε το δέρµα προκαλεί ερεθισµό, και µε µεγαλύτερη 
έκθεση προκαλεί κάψιµο, σκάσιµο των χεριών και εγκαύµατα.  

Εισπνοή                    : Η εισπνοή προκαλεί σοβαρό ερεθισµό. Η εισπνοή σκόνης ή 
οµίχλης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ήπια ενόχληση ή και 
σοβαρό πρόβληµα στην αναπνευστική λειτουργία, εξαρτάται 
από το µέγεθος της έκθεσης. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν 
φτάρνισµα, καταρροή. Μπορεί να προκαλέσει πνευµονία. 

Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει κάψιµο του στόµατος, του 
λάρυγγα και του στοµαχιού. Προκαλεί σοβαρά προβλήµατα 
στους ιστούς και µπορεί να επιφέρει ακόµη και τον θάνατο. Τα 
συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν αιµορραγία, τάση για 
εµετό, διάρροια και υπόταση. Τα προβλήµατα µπορεί να 
εµφανιστούν αρκετές ηµέρες µετά από την έκθεση. 

Χρόνια έκθεση             : Παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση σε διάλυµα της ουσίας 
ή σε σκόνη της ουσίας, έχει καταστροφική επίδραση στους 
ιστούς. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 



Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Χορηγήστε µεγάλες ποσότητες νερού ή 
γάλατος. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Φωτιά                        : ∆εν θεωρείται ότι περικλείει κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Θερµό 

ή τηγµένο υλικό µπορεί να αντιδράσει βίαια µε το νερό. Μπορεί 
να αντιδράσει µε συγκεκριµένα µέταλλα, όπως αλουµίνιο και να 
παράγει εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.  

Έκρηξη                      : ∆εν θεωρείται ότι περικλείει κίνδυνο έκρηξης. 
Μέσα πυρόσβεσης    : Χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα για την κατάσβεση της 

περιβάλλουσας φωτιάς. Η προσθήκη νερού σε καυστικό 
διάλυµα εκλύει µεγάλες ποσότητες θερµότητας.  

Ειδικές πληροφορίες : 
 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό από τη µολυσµένη περιοχή. 
Μην χύνετε την καυστική ουσία στον νεροχύτη. Τα 
υπολείµµατα από την έκχυση µπορούν να αραιωθούν µε νερό. 
Γίνεται ουδετεροποίηση µε αραιό οξύ όπως οξικό οξύ, 
υδροχλωρικό ή θειικό. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Πλυθείτε σχολαστικά 



µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Πάντα να 
προσθέτετε το καυστικό νάτριο στο νερό και ποτέ το αντίθετο, 
διότι επιτυγχάνεται εξώθερµη αντίδραση και εκλύονται µεγάλες 
ποσότητες θερµότητας. Κενοί περιέκτες είναι επικίνδυνοι, διότι 
µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της ουσίας (σε σκόνη ή σε 
υγρή µορφή). Μην αναµιγνύετε µε οξέα ή οργανικές ουσίες. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Μην αποθηκεύετε µε 
αλουµίνιο ή µαγνήσιο. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό που 

περιλαµβάνει µπότες, γάντια, εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο 
είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιερευνάται ως µεταλλαξιογόνο. Προκαλεί σοβαρούς ερεθισµούς. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Εναπόθεση                :    
απορριµµάτων     

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 



  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R35 Προκαλεί σοβαρά καψίµατα.  
 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S37/39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
προστατευτικά γυαλιά/ µάσκα. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζήτησε ιατρική 
παρακολούθηση. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλυθείτε µε άφθονο νερό 
και ζητείστε ιατρική βοήθεια. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΕΚΙΘΙΝΗ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 



 
Η ουσία αυτή έχει ταξινοµηθεί ως µη επικίνδυνη. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Ξεπλύνετε προληπτικά µε νερό. 
Επαφή µε το δέρµα   : Πλυθείτε µε σαπούνι και άφθονο νερό. 
Εισπνοή                    :  Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε το παθόν άτοµο στο φρέσκο 

αέρα. Σε περίπτωση που δεν αναπνέει, εφαρµόστε τεχνητή 
αναπνοή. 

Κατάποση                 : Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, 
οτιδήποτε από το στόµα. Πλύνετε το στόµα µε νερό. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φοράτε συσκευή προστασίας του 

αναπνευστικού συστήµατος αυτοδύναµη, όταν είναι απαραίτητο.
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς ψεκασµό νερού, 
αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό µέσο κατάσβεσης ή διοξείδιο 
του άνθρακα.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποφύγετε τον σχηµατισµό σκόνης. Απαγορεύεται η διοχέτευση 
σε δίκτυο υπονόµων. Σκουπίζετε και τοποθετείτε σε κατάλληλα 
κλειστά δοχεία προς επεξεργασία.  

 
 
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Λάβετε µέτρα κατάλληλου εξαερισµού σε περίπτωση 
σχηµατισµού σκόνης. Συνήθη µέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  



 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια σε 

περίπτωση διαρκούς ή επαναλαµβανόµενης επαφής, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

∆εν απαιτείται αναπνευστική προστασία. Όταν η προστασία από 
ενοχλητικά επίπεδα σκόνης είναι επιθυµητή, χρησιµοποιείτε 
προσωπίδα σκόνης. Χρησιµοποιείτε αναπνευστήρες και 
συστατικά δοκιµασµένα και εγκεκριµένα από κρατικά πρότυπα. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : 
στις τοξικές επιπτώσεις 
της ουσίας       

∆έρµα: Σε περίπτωση προσρόφησης δια του δέρµατος, µπορεί 
να είναι βλαβερό για την υγεία. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό 
του δέρµατος.  
Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό των µατιών.  
Εισπνοή: Σε περίπτωση εισπνοής, µπορεί να είναι βλαβερό. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.  
Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, µπορεί να είναι βλαβερό. 
Οι χηµικές, φυσικές και τοξικολογικές ιδιότητες αυτού του 
προϊόντος δεν έχουν διερευνηθεί λεπτοµερώς.  
 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς. Εξουδετερώνεται σαν µη χρησιµοποιηµένο 
προϊόν. 

 
9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 



επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ-COCONUT FATTY ACID 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Αν η ουσία θερµανθεί, σχηµατίζονται ατµοί που προκαλούν 
ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στο άνω αναπνευστικό 
σύστηµα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ήπιο και παροδικό ερεθισµό στα µάτια . 
∆έρµα                        : Η παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση µπορεί να προκαλέσει 

ερεθισµό στο δέρµα. Σε περίπτωση επαφής του δέρµατος µε 
λιωµένη ουσία, δηµιουργείται κάψιµο. 

Εισπνοή                    : ∆εν είναι εφικτή σε συνήθη θερµοκρασία. Μόνο όταν η ουσία 
θερµαίνεται, ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό σε περίπτωση 
εισπνοής ατµών. 

Κατάποση                 : Η κατάποση δεν προκαλεί βλάβη. 



Χρόνια έκθεση             : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα, 
σε περίπτωση εµφάνισης ερεθισµού.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία είναι εύφλεκτη και µπορεί να καεί, όταν έρθει σε επαφή 

µε θερµότητα ή φωτιά. Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν 
αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη 
εξάρτηση. ∆ιατηρήστε τους περιέκτες δροσερούς, ψεκάζοντας 
µε νερό. Κατά την καύση ή τη θερµική αποσύνθεση της ουσίας 
σχηµατίζεται µονοξείδιο ή/και διοξείδιο του άνθρακα. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα ή ψεκασµό µε νεφελωτήρες (water fog). 
Για µεγάλες πυρκαγιές, χρησιµοποιείστε αφρό για την 
κατάσβεση. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Υπάρχει κίνδυνος ολισθηρότητας, καθώς η ουσία είναι υγρή. 
Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο, όπως ξηρό χώµα,  
άµµος ή άλλο µη εύφλεκτο υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή 
τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε 
τον χώρο. Μην διοχετεύετε την εκχυµένη ποσότητα σε 



αποχετευτικούς αγωγούς, ποτάµια ή απευθείας στο περιβάλλον. 
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Εφαρµόστε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Αποφύγετε 
την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και 
τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. Αποφύγετε την 
εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά 
αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που 
έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της ουσίας.  
∆ιατηρείτε µακριά από πηγές θερµότητας.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε  µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές 
ανάφλεξης. Αποθηκεύετε την ουσία σε περιέκτες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο. Αποθηκεύετε σε ξηρό και καλά 
εξαεριζόµενο χώρο, σε θερµοκρασία δωµατίου και µακριά από 
την ηλιακή έκθεση και την υγρασία.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά . 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά ελαστικά γάντια, 

αποδεκτά από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική 
χηµική προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

∆εν απαιτείται, σε φυσιολογικές συνθήκες. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα                : Η ουσία πρακτικά δεν είναι τοξική. 

Μάτια: Η αδιάλυτη ουσία ενδεχοµένως να προκαλέσει ήπιο 
ερεθισµό στα µάτια.   
∆έρµα: Η αδιάλυτη ουσία ενδεχοµένως να προκαλέσει ήπιο 
ερεθισµό στο δέρµα.   
Εισπνοή: Η ουσία όταν είναι θερµή, προκαλεί ερεθισµό στην 



βλεννώδη µεµβράνη.  
Καρκινογένεση          : Η ουσία δεν κατατάσσεται ως καρκινογόνος. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
 
 

9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΚΟΝΗ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι εύφλεκτο στερεό. Είναι επικίνδυνη όταν είναι 
υγρή. Είναι πολύ ενεργή ουσία και µπορεί να αναφλεγεί 
αυτόµατα όταν έρθει σε επαφή µε το νερό ή µε υγρά υλικά. Η 
ουσία προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα, στα µάτια και στην 
αναπνευστική οδό.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης µπορεί να προκαλέσουν 
µηχανικό ερεθισµό. Όταν παρακολουθείτε τη φωτιά από την 
καύση του µαγνησίου, µπορεί να προκληθεί βλάβη στα µάτια.  

∆έρµα                         : Το λιωµένο µαγνήσιο µπορεί να προκαλέσει σοβαρό δερµατικό 
κάψιµο. 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή ατµών ή σκόνης της ουσίας προκαλεί ερεθισµό στην 
αναπνευστική δίοδο κα πυρετό από τους καπνούς των µετάλλων. 
Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν βήχα, πόνο στο στήθος, πυρετό 
και  αύξηση λευκών αιµοσφαιρίων. 

Κατάποση                   : Η τοξικότητα της σκόνης του µαγνησίου δεν έχει ευκρινώς 
προσδιοριστεί. Μπορεί να προκαλέσει γαστρικό πόνο και 
διάρροια.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν 



την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε 
περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                : Χορηγήστε αρκετά ποτήρια νερό στο πάσχον άτοµο. Μην 
προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Κίνδυνος φωτιάς         : Η ουσία όταν θερµαίνεται στον αέρα σε θερµοκρασία κοντά στο 

σηµείο βρασµού της, υπάρχει περίπτωση να αναφλεγεί και να 
καεί. Η σκόνη µαγνησίου είναι επικίνδυνη όταν εκτίθεται σε 
φλόγα ή όταν αντιδρά βίαια µε οξειδωτικά υλικά. Η ουσία 
µπορεί να αντιδράσει µε το νερό ή µε οξέα και να εκλυθεί αέριο 
υδρογόνο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για πρόκληση φωτιάς 
ή έκρηξης.  

Κίνδυνος έκρηξης       : Όταν λεπτή σκόνη της ουσίας διασκορπίζεται στον αέρα σε 
µεγάλες συγκεντρώσεις και παρουσία πηγής ανάφλεξης, τότε 
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Επίσης, έκρηξη µπορεί να προκληθεί 
όταν σε λιωµένο µαγνήσιο προστεθεί νερό, διότι εκλύεται 
εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.  

Γενικές πληροφορίες   : 
 
 
 
 
Μέσα κατάσβεσης       : 

Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε τον κατάλληλο 
προστατευτικό ρουχισµό και χρησιµοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. Προστατεύετε τα µάτια και το δέρµα 
από αιωρούµενα σωµατίδια της ουσίας. Μην κοιτάτε απευθείας 
την φωτιά, γιατί υπάρχει κίνδυνος βλάβης στα µάτια.  
Για την κατάσβεση της φωτιάς χρησιµοποιείστε σκόνη 
µετάλλων όπως γραφίτη σε σκόνη, ξηρό γραφίτη, ταλκ (ορυκτό 
µαγνησίου σε σκόνη), χλωριούχο νάτριο σε σκόνη, ανθρακικό 
νάτριο σε στάχτη ή ξερή άµµο.   

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε τον 
µολυσµένο χώρο. Καθαρίστε τη χυµένη ουσία µε ασφαλή τρόπο 
χωρίς να διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας στο περιβάλλον. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία, σε στεγανοποιηµένο, µεταλλικό περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Μην 
χρησιµοποιείτε νερό για να καθαρίσετε την περιοχή. Σε 



περίπτωση που η ουσία έρθει σε επαφή µε νερό, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισµό της. Μπορεί να εκλυθεί 
αέριο υδρογόνο, που είναι επικίνδυνο για έκλυση φωτιάς ή 
έκρηξης.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

∆ιατηρείτε τον περιέκτη της ουσίας καλά σφραγισµένο. 
Αποµακρύνετε τις πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. 
Προστατέψτε την ουσία από υγρασία, οξειδωτικά υλικά, 
χλωρίδια, ενώσεις του βρώµιου, του ιωδίου, από οξέα και όλες 
τις πιθανές πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την περαιτέρω 
δηµιουργία σκόνης. Η χρήση της ουσίας θα γίνεται σε µη 
εύφλεκτο περιβάλλον, διότι υπάρχει µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και 
µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος 
προς χρήση. Προστατέψτε τον περιέκτη από φυσική φθορά. 
Αποµακρύνετε πηγές θερµότητας και ανάφλεξης. Οι κενοί 
περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπόλειµµα της ουσίας (στερεό ή 
σκόνη) οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα, για προφύλαξη 
από τη σκόνη της ουσίας ή από τυχαία έκλυση. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 
Επικίνδυνα προϊόντα : 
αποσύνθεσης 

Τοξικοί ατµοί µετάλλων εκλύονται κατά τη θερµική διάσπαση 
της ουσίας. 

 
 

 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του 
υλικού καθώς επίσης για τον προσδιορισµό των κατάλληλων 
µεθόδων ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 
του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.  

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτη ουσία. 
R20/22 Επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής και σε περίπτωση 
κατάποσης. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια 
και χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 
S33 Λάβετε προληπτικά µέτρα κατά της στατικής εκκένωσης. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΑΝΟΛΗ  
 
 



1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

∆ηλητήριο. Είναι εύφλεκτο υγρό όπως και οι ατµοί του.  

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να είναι θανατηφόρο ή να προκαλέσει τύφλωση κατά 
την κατάποση του. Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια και στο δέρµα. 
Οι υδρατµοί και τα σταγονίδια είναι ερεθιστικά για τα µάτια και 
το αναπνευστικό σύστηµα. Σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί 
επίσης να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια και στην 
αναπνευστική δίοδο. Ενδέχεται να αναφλεγεί ή να προκαλέσει 
έκρηξη. Σε υψηλές θερµοκρασίες αποσυντίθεται και σχηµατίζει 
τοξικά αέρια. Με παρατεταµένη έκθεση σε πηγή θερµότητας, η 
περιεχόµενη ουσία ενδέχεται να αναπτύξει µεγάλη πίεση. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Οι ατµοί της µεθανόλης είναι ερεθιστικοί για τα µάτια. Αν 
εκτοξευτεί µικρή ποσότητα της ουσίας στο µάτι προκαλεί 
ερεθισµό και πόνο. Υπολείµµατα ουσίας πιθανόν να υπάρχουν 
στα δάχτυλα, στο χέρι, στα γάντια οπότε υπάρχει κίνδυνος να 
µεταφερθούν στο µάτι προκαλώντας ερεθισµό και πόνο.  

∆έρµα                         : Παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα προκαλεί 
ξηρότητα, σκάσιµο του δέρµατος και δερµατίτιδα. Η επαφή της 
ουσίας µε το δέρµα προκαλεί ερεθισµό, ιδιαίτερα κάτω από τα 
νύχια (και σε άλλα σηµεία του δέρµατος όπως κάτω από 
δαχτυλίδι, ρολόι). Η ουσία µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα 
ακόµη και αν δεν υπάρχει άµεση επαφή. 

Κατάποση                   : Η κατάποση της ουσίας προκαλεί ερεθισµό, κάψιµο του 
στόµατος, του λαιµού καθώς επίσης γαστρικό πόνο. 

Εισπνοή                      : Η επαφή µε ατµούς ή σταγονίδια της ουσίας µπορεί να 
προκαλέσει ερεθισµό του βλεννογόνου υµένα, βήχα και 
δυσκολία στην αναπνοή.  

Άλλες επιδράσεις       : 
στην υγεία           

Οι επιδράσεις της ουσίας στα µάτια και στο δέρµα µπορεί να 
καθυστερήσουν να εµφανιστούν και η βλάβη µπορεί να 
εκδηλωθεί χωρίς την αίσθηση πόνου. Είναι απαραίτητο να 
εφαρµοστούν αυστηρά, τα µέτρα πρώτων βοηθειών έπειτα από 
κάθε είδους έκθεση. Μπορεί η ουσία να προκαλέσει ανωµαλίες 
στην όραση, τύφλωση, κατάρρευση του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος, βλάβη στο συκώτι και στο νεφρό, δηλητηρίαση, 
ενδόκριµµα ακόµη και τον θάνατο. Μπορεί επίσης να 
προκαλέσει δυσκολία στην όραση που χαρακτηρίζεται από 
θολούρα και αλλαγές στην αντίληψη των χρωµάτων. Τα 
συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται  µέσα σε 12-18 ώρες µετά 
από την έκθεση. Η κατάρρευση του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος χαρακτηρίζεται από πονοκέφαλο, ζαλάδα, υπνηλία, 
τάση προς εµετό και µη συγκέντρωση. Σοβαρή έκθεση µπορεί 
να οδηγήσει σε κώµα και πιθανόν σε θάνατο εξαιτίας της 
δυσλειτουργίας στο αναπνευστικό σύστηµα. Η βλάβη στο 
συκώτι χαρακτηρίζεται από έλλειψη όρεξης, εµφάνιση ίκτερου 
(το δέρµα γίνεται κίτρινο) και περιστασιακά από πόνο της 



κοιλιακής χώρας. Υπάρχει περίπτωση η επαφή µε την ουσία να 
προκαλέσει µεταβολική οξέωση, είναι µια κατάσταση όπου 
χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση ανθρακικών στα υγρά 
του σώµατος. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 20 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν 
από την επαναχρησιµοποίηση του. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό για να διαλύσετε την ουσία. Μη δίνετε ποτέ σε ένα 
άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. 
Μην προκαλέσετε εµετό, παρά µόνο µε προτροπή ιατρού. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Τα προϊόντα της θερµικής αποσύνθεσης της ουσίας είναι τοξικά 

και µπορεί να περιλαµβάνουν φορµαλδεΰδη και οξείδια του 
άνθρακα. Οι ατµοί της ουσίας είναι βαρύτεροι από τον αέρα, 
ενδέχεται να µετακινηθούν διαµέσου του εδάφους και να 
φτάσουν σε αποµακρυσµένες πηγές ανάφλεξης προκαλώντας 
κίνδυνο οπισθοσπινθήρων. Ενδέχεται είναι ευαίσθητο σε 
στατικές εκκενώσεις.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό, αφρό, 
ξηρή χηµική ουσία. Σε περίπτωση που υπάρχει στη 
διαθεσιµότητα σας µόνο νερό, χρησιµοποιήστε ψεκασµό µε 
νεφελωτήρες (water fog). Χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό για 
να διαλύσετε τους ατµούς της ουσίας καθώς είναι επικίνδυνοι 
για ανάφλεξη. ∆ιατηρείτε τα γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία 
δροσερά, ψεκάζοντας µε νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 



Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
ποσότητας µικρής ή 
µεγάλης ποσότητας 
υλικού    

Μην χρησιµοποιείται εύφλεκτα υλικά για να απορροφήσετε την 
ουσία που χύθηκε. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 
Φοράτε προστατευτικά ρούχα. Συγκεντρώνετε σε ειδικό χώρο τα 
προϊόντα προς ανακύκλωση ή διάθεση. ∆ουλεύετε σε χώρο µε 
επαρκή εξαερισµό. Προλάβετε την διασπορά ή την είσοδο σε 
αγωγούς, χαντάκια ή ποτάµια χρησιµοποιώντας χώµα, άµµο ή 
άλλα κατάλληλα εµπόδια, ∆ιασφαλίστε ότι η απορροή της 
ουσίας δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Γειώστε τον εξοπλισµό και τους περιέκτες για να εµποδίσετε την 
στατική φόρτιση. Οι περιέκτες που εκτίθενται σε θερµότητα 
πιθανόν να έχουν αναπτύξει εσωτερική πίεση, για το λόγο αυτό 
θα πρέπει πριν ανοιχθούν, πρώτα να ψυχθούν και προσεκτικά να 
εκτονωθούν. Φοράτε πάντα προστατευτική µάσκα και ποδιά. 
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, 
σπινθήρες, φλόγα.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
συµβατά αντιδραστήρια, πηγές θερµότητας, φλόγες, σπινθήρες. 
Μην εκθέτετε τον περιέκτη σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 
40 οC. Αποφύγετε χώρους που έχουν υγρασία. Προστατεύστε 
τον περιέκτη από φυσικές φθορές. Ο εξοπλισµός που 
χρησιµοποιείται για τον χειρισµό της ουσίας την αποθήκευση 
και την µεταφορά, δεν πρέπει να είναι κατασκευασµένος από 
υλικά όπως: µόλυβδος, νικέλιο, χαλκό, ψευδάργυρο, αλουµίνιο, 
χυτοσίδηρο. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 
προσώπου. Αποφεύγονται οι φακοί επαφής κατά τον χειρισµό 
της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 



κατάλληλο ρουχισµό που περιλαµβάνει φόρµα και µπότες. 
Συνίσταται τα προστατευτικά ρούχα να είναι φτιαγµένα από 
βαµβάκι, δέρµα, µαλλί αντί των συνθετικών υλικών 
(πολυεστέρας, ναύλων). 

Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. Αν έχετε 
λάβει τα απαραίτητα µέτρα και εντοπίσετε κάτι ασυνήθιστο, 
εγκαταλείψτε το χώρο. 

 
7.  ΤΟΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιαταραχές στη         : 
γονιµότητα     

Η µεθανόλη µπορεί να έχει τερατογενετικές/ εµβρυοτοξικές 
επιπτώσεις, παρά µόνο σε περίπτωση υψηλών τοξικών δόσεων. 

Μυκητογέννεση         :  ∆εν κατατάσσεται ως µεταλλαξιογόνο. 
Καρκινογένεση          : ∆εν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Περιβαλλοντικές        :  
πληροφορίες     
 

Αν διοχετευτεί στην ατµόσφαιρα, η µεθανόλη διασπάται 
εξαιτίας φωτοχηµικών αντιδράσεων και η αποµάκρυνση της 
πλέον από την ατµόσφαιρα γίνεται µέσω βροχής. Αν διοχετευτεί 
στο νερό, αναµένεται η αποσύνθεση της µέσω της 
βιοδιάσπασης. Αν διοχετευτεί στο έδαφος, αποσυντίθεται µέσω 
βιοδιάσπασης και διηθείται- φιλτράρεται µέσα από το κοκκώδες 
υλικό π.χ. χώµα, άµµος.   

 
  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Εναπόθεση                  :     
απορριµµάτων      

Η απόρριψη της ουσίας γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε την 
κρατική και τοπική νοµοθεσία. Μην ρίχνετε τα χηµικά 
απορρίµµατα σε κάδους, αποχετεύσεις και νιπτήρες. 

Εναπόθεση της           :      
συσκευασίας      

Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της ουσίας 
και να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Στεγνώστε απόλυτα τα 
δοχεία και αερίστε σε ασφαλές µέρος. Μην εκθέτετε τους 
περιέκτες σε πηγές θερµότητας, φλόγες, σπινθήρες, στατικό 
ηλεκτρισµό και σε άλλες πηγές ανάφλεξης. 

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R23/24/25 Τοξικό εάν εισπνευστεί, κατά την επαφή µε το 
δέρµα, στην κατάποση. 



R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών µη αναστρέψιµων επιπτώσεων.        
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S7 ∆ιατηρήστε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό. 
S16 ∆ιατηρήστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S24 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 
S36/37 Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό και 
προστατευτικά γάντια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ/ ΜΕΚ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
Ενδέχεται να προκαλέσει µέτριο ερεθισµό του δέρµατος. Η 
παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του 
δέρµατος ή σκάσιµο. Ερεθίζει τα µάτια. Επιβλαβές: µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. 

Ενδείξεις και            :        
συµπτώµατα       

Οι ενδείξεις και τα συµπτώµατα ερεθισµού των µατιών µπορεί 
να περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, ερυθρότητα, πρήξιµο 
ή/και µείωση της όρασης. Οι ενδείξεις και τα συµπτώµατα 
δερµατίτιδας ενδέχεται να περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος 
καύσεως ή/και ξηρότητα/ σκάσιµο του δέρµατος. Οι ενδείξεις 
και τα συµπτώµατα ερεθισµού του αναπνευστικού συστήµατος 
ενδέχεται να περιλαµβάνουν προσωρινή αίσθηση καψίµατος στη 
µύτη, στο λαιµό, βήχα ή/και δυσκολία αναπνοής. Εάν το υλικό 
εισέλθει στους πνεύµονες, τα συµπτώµατα και οι ενδείξεις 
µπορεί να περιλαµβάνουν βήχα, έµφραξη, αναπνευστικό 
συριγµό, δυσκολία αναπνοής, συµφόρηση του θώρακα, 



ταχύπνοια ή/και πυρετό. Η αναπνοή υψηλών συγκεντρώσεων 
ατµών µπορεί να προκαλέσει καταστολή του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος, η οποία να οδηγήσει σε ζάλη, λιποθυµική 
τάση, κεφαλαλγία, ναυτία και απώλεια συντονισµού. Η 
συνεχιζόµενη εισπνοή µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των 
αισθήσεων και σε θάνατο. 

Επιδείνωση                :      
προϋπάρχουσας 
ασθένειας 

Προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις των ακόλουθων οργάνων 
ενδέχεται να επιδεινωθούν από την έκθεση στο υλικό αυτό: 
µάτια, αναπνευστικό σύστηµα, δέρµα. 

Κίνδυνοι ασφάλειας  : Οι ατµοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Ατµοί ενδέχεται να 
µετακινηθούν διαµέσου του εδάφους και να φτάσουν σε 
αποµακρυσµένες πηγές ανάφλεξης προκαλώντας κίνδυνο 
οπισθοσπινθήρων. Πολύ εύφλεκτο. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Γενικές πληροφορίες : Γενικά δεν χρειάζεται θεραπεία, ωστόσο, ζητήστε ιατρική 

συµβουλή. 
Επαφή µε τα µάτια     :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα    :  Ξεπλύνετε αµέσως το εκτεθειµένο δέρµα µε σαπούνι και νερό. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Ειδικοί κίνδυνοι           : Αν συµβεί ατελής καύση µπορεί να αναπτυχθεί µονοξείδιο του 

άνθρακα. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα, εξαπλώνονται 
στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από 
απόσταση. 

Μέσα πυρόσβεσης      : Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες, νερό µε καταιονισµό ή 
ψεκασµό µε νεφελωτήρες. Ξηρή χηµική σκόνη, διοξείδιο του 
άνθρακα, άµµος ή χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε 
µικρές πυρκαγιές.  Μην διοχετεύετε νερά από σβήσιµο φωτιάς 



στο υδατικό περιβάλλον. 
Ακατάλληλα µέσα      : 
πυρόσβεσης   

Μην χρησιµοποιείτε δέσµη νερού. 

Προστατευτικός         : 
εξοπλισµός για 
πυροσβέστες    

Φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αυτοτελή 
αναπνευστική συσκευή.  

Πρόσθετες συµβουλές :    ∆ιατηρείστε τα γειτονικά, προς τη φωτιά, δοχεία δροσερά 
ψεκάζοντας τα µε νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Προστατευτικά µέτρα  :    
 

Αποφεύγετε την επαφή µε διαρρέον ή εκλυόµενο υλικό. 
Αφαιρείτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Για συµβουλές 
σχετικά µε την επιλογή του προσωπικού προστατευτικού 
εξοπλισµού, βλέπε το κεφάλαιο 6 του παρόντος δελτίου 
δεδοµένων ασφαλείας. Κλείστε τις διαρροές, εάν είναι δυνατόν 
χωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. Αποµακρύνετε τις πιθανές πηγές 
ανάφλεξης στον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιµοποιείστε 
κατάλληλα περιοριστικά µέτρα για την αποφυγή 
περιβαλλοντικής µόλυνσης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την 
είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους, ποτάµια, 
χρησιµοποιώντας άµµο, χώµα ή άλλα κατάλληλα εµπόδια. 
Προσπαθήστε να  σκορπίσετε τον ατµό ή να κατευθύνετε την 
ροή του σε ασφαλή χώρο, για παράδειγµα ψεκάζοντας µε καπνό. 
Λάβετε µέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων. 
Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και 
γειώνοντας τον εξοπλισµό. Βλέπε ενότητα 9 για την διάθεση-
απόρριψη του υλικού. 

Μέθοδοι καθαρισµού : 
και περισυλλογής   

Σε περίπτωση µεγάλων ποσοτήτων χυµένου υγρού (>1 βαρέλι), 
µεταφέρετε το µε µηχανικά µέσα όπως ειδικά αντλιοφόρα 
οχήµατα σε µια δεξαµενή περισυλλογής για ανάκτηση ή ασφαλή 
διάθεση. Μην ξεπλένετε τα υπολείµµατα µε νερό. ∆ιατηρήστε 
τα ως µολυσµένα απόβλητα. ∆ιευκολύνετε την εξάτµιση ή την 
απορρόφηση των υπολειµµάτων από κατάλληλο απορροφητικό 
υλικό και απορρίψτε το ασφαλώς. Σε περίπτωση µικρών 
ποσοτήτων χυµένου υγρού (<1 βαρέλι), µεταφέρετε το µε 
µηχανικά µέσα εντός σηµασµένου, σφραγισµένου δοχείου για 
την ανάκτηση ή την ασφαλή διάθεση του προϊόντος. 
∆ιευκολύνετε την εξάτµιση ή την απορρόφηση των 
υπολειµµάτων από κατάλληλο απορροφητικό υλικό και 
απορρίψτε το ασφαλώς. Αφαιρέστε το µολυσµένο έδαφος και 
απορρίψτε το ασφαλώς.  

Πρόσθετες συµβουλές  :  
 

Ενηµερώστε τις αρχές εάν λάβει χώρα ή αν ενδέχεται να λάβει 
χώρα κίνδυνος έκθεσης για το κοινό ή το περιβάλλον. Οι ατµοί 
µε αέρα µπορεί να σχηµατίσουν µίγµα εκρηκτικό.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 



 
Γενικές προφυλάξεις    :    
   

Αποφύγετε την εισπνοή ή την επαφή µε το υλικό. Να 
χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε 
επιµελώς µετά το χειρισµό του.  

Χειρισµός                    :    Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Κατά την άντληση ενδέχεται 
να δηµιουργηθούν ηλεκτροστατικά φορτία. Η ηλεκτροστατική 
εκκένωση ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά. Εξασφαλίστε την 
ηλεκτροστατική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας τον 
εξοπλισµό. Περιορίστε την ταχύτητα γραµµής κατά τη διάρκεια 
της άντλησης, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία 
ηλεκτροστατικής εκκένωσης. Αποφύγετε την πλήρωση µέσω 
εκτόξευσης. Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για εργασίες 
πλήρωσης, εκκένωσης ή χειρισµού. Σβήστε κάθε γυµνή φλόγα. 
Μην καπνίζετε. Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε 
τους σπινθήρες. Θερµοκρασία χειρισµού: Συνήθη 
περιβάλλοντος. 

Αποθήκευση                :    Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από αερολύµατα, από 
εύφλεκτα, οξειδωτικά ή διαβρωτικά µέσα και από προϊόντα τα 
οποία είναι επιβλαβή ή τοξικά για τον άνθρωπο ή το 
περιβάλλον. Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο, 
µακριά από το φως του ήλιου, πηγές ανάφλεξης και πηγές 
θερµότητας. Θερµοκρασία αποθήκευσης: Συνήθη 
περιβάλλοντος.  

Μεταφορά προϊόντος  : Τα δοχεία να διατηρούνται κλειστά όταν δεν χρησιµοποιούνται. 
Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την πλήρωση 
(γέµισµα), εκκένωση ή χειρισµό του προϊόντος. 

Συνιστώµενα υλικά    : Για τη βαφή των δοχείων χρησιµοποιείτε εποξικό χρώµα, χρώµα 
πυριτικής βάσεως µε ψευδάργυρο. Για τα δοχεία ή τις 
εσωτερικές επενδύσεις των δοχείων, χρησιµοποιείτε µαλακό 
χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ακατάλληλα υλικά    : Αλουµίνιο. Πλαστικά. Φυσικό καουτσούκ ή νεοπρένιο ή 
λάστιχα νιτριλίου. 

Συµβουλές σχετικά    : 
µε τα δοχεία 

Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να 
περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς. Μην κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, 
λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή παρόµοιες εργασίες σε δοχεία ή 
κοντά σε αυτά.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός εξάτµισης ή άλλοι µηχανικοί έλεγχοι 

ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις 
των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος µατιών και τα ντους 
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. 

Μέτρα υγιεινής           :     
 

Πλύνετε τα χέρια µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το 
φαγητό, το κάπνισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της 
ηµέρας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 



Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Αν οι µηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις στον 
αέρα σε ένα επίπεδο ικανό να προστατεύει την υγεία των 
εργαζοµένων, επιλέξτε µια προστατευτική αναπνευστική 
συσκευή χρήσιµη για τις ειδικές συνθήκες που απαιτούνται. 
Όταν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αναπνευστήρες 
φιλτραρίσµατος αέρα, επιλέξτε ένα κατάλληλο συνδυασµό 
µάσκας και φίλτρου. Επιλέξτε ένα φίλτρο κατάλληλο για 
οργανικά αέρια και ατµούς. Όταν δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αναπνευστήρες φιλτραρίσµατος αέρα (πχ οι 
συγκεντρώσεις στον αέρα είναι υψηλές, κίνδυνος ανεπαρκούς 
οξυγόνου, περιορισµένος χώρος) χρησιµοποιείστε κατάλληλες 
αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης.  

Προστασία χεριών    : Όταν το προϊόν έρθει σε επαφή µε τα χέρια, η χρήση γαντιών 
αποδεκτών από τα αντίστοιχα standards µπορεί να δώσει 
ικανοποιητική χηµική προστασία. 

Προστασία µατιών   : Γυαλιά προστασίας από εκτοξευόµενες χηµικές ουσίες. 
Προστατευτική         :   
ενδυµασία 

Χρησιµοποιείστε προστατευτική ενδυµασία χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό. Τα παπούτσια και οι µπότες ασφαλείας πρέπει 
να είναι και αυτά ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ενδέχεται να προκαλέσει ήπιο ερεθισµό του δέρµατος. 

Ερεθισµός στα           : 
µάτια               

Ερεθίζει τα µάτια. 

Ερεθισµός στο           : 
αναπνευστικό  
σύστηµα      

Η εισπνοή ατµών ή συµπυκνωµάτων ατµών µπορεί να 
προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος. 

Μυκητογέννεση         : ∆εν είναι µεταλλαξιογόνο.  

Τοξικότητα σχετικά   : 
µε την αναπαραγωγή 
και την ανάπτυξη  

Προκαλεί ελαφρά εµβρυοτοξικότητα. Η επίδραση 
παρατηρήθηκε µόνο σε µεγάλες δόσεις. ∆εν αναµένεται να 
βλάψει την γονιµότητα. 

Επιδράσεις στον        : 
άνθρωπο 

Οι υψηλές συγκεντρώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν καταστολή 
του κεντρικού νευρικού συστήµατος, η οποία να οδηγήσει σε 
πονοκεφάλους, ζάλη και ναυτία. Η συνεχιζόµενη εισπνοή 
ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων ή/και το 
θάνατο. 

 

Καρκινογένεση          : ∆εν αναµένεται να προκαλέσει καρκινογένεση.   

8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Εµµονή/ διάσπαση    :       ∆ιαλύεται στο νερό. Άµεσα βιοδιασπάσιµο. Οξειδώνεται 

γρήγορα µε φωτοχηµικές αντιδράσεις στον αέρα. ∆εν 
αναµένεται να βιοσυσσωρευτεί σηµαντικά. 

 



9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος   : 
 

Αν είναι δυνατόν ανακτείστε ή ανακυκλώστε το προϊόν. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε την 
κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R66 Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρµατος ή σκάσιµο.  
R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 
R67 Εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S9 Το δοχείο να διατηρείτε σε καλά αεριζόµενο χώρο.  

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΟΝΟΒΑΣΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ 
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστικό), µε 
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής.  
Κατάποση                   : - 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να προκαλέσει φωτιά, σε υψηλές θερµοκρασίες. 

Όταν θερµαίνεται αποσυντίθεται εκλύοντας τοξικά αέρια 
(οξείδια του αζώτου). Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε 
πάντα αναπνευστική συσκευή και κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισµό.  



Μέσα κατάσβεσης  : Για την κατάσβεση της φωτιάς, χρησιµοποιείστε νερό, διοξείδιο 
του άνθρακα, ξηρή χηµική ουσία σε µορφή σκόνης. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να καθαρίσετε την 
εκλυόµενη ουσία και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη ή σακούλα, προς 
διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Αποφύγετε τη δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Αερίστε και 
καθαρίστε το µολυσµένο χώρο ρίχνοντας νερό. Αποφύγετε την 
επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Μην αναπνέετε σκόνη της 
ουσίας.   

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και το δέρµα. ∆ιατηρείστε την ουσία µακριά από υγρασία. 

Αποθήκευση              :    Χρησιµοποιείστε πλαστικό ή γυάλινο περιέκτη. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 
Αποθηκεύετε σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από 

τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα   

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 



7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις : 
σε τοξικές επιδράσεις 

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος. 
Μάτια: Ερεθιστική ουσία. 
Κατάποση: Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό.  
Εισπνοή: Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα και στη βλεννώδη µεµβράνη.   

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στο αναπνευστικό σύστηµα. 
 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά γυαλιά/ 
µάσκα. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΕΦΤΙ 
 
 



1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί        : 
κίνδυνοι 

Εύφλεκτο υγρό. Επιβλαβές. Οι ατµοί του µε τον αέρα µπορεί να 
σχηµατίσουν µίγµα εύφλεκτο/ εκρηκτικό. 

Κίνδυνοι για την       :       
ανθρώπινη υγεία 

Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Η κατάποση είναι επιβλαβής, 
υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει το υλικό στους πνεύµονες και να 
προκαλέσει βλάβη. Είναι τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισµούς και µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                       : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια . 
∆έρµα                       : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα και κοκκίνισµα στο σηµείο 

επαφής.  
Εισπνοή                    : Η εισπνοή µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στον λάρυγγα και 

αίσθηση πόνου στον θώρακα.  
Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει πόνο και κοκκίνισµα στο 

στόµα και στον λάρυγγα. Τα συµπτώµατα µπορεί να 
περιλαµβάνουν πόνο στο στοµάχι, ναυτία και τάση για εµετό.   

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 10 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Είναι εύφλεκτο υλικό. Σε περίπτωση φωτιάς, εκλύει τοξικά 

αέρια. Αποµακρύνετε τους περιέκτες από τη φωτιά και 
διατηρήστε τους δροσερούς, ψεκάζοντας µε νερό διότι υπάρχει 



κίνδυνος οι ατµοί της ουσίας να αναπτύξουν µεγάλη πίεση και 
να προκαλέσουν ρήξη του περιέκτη. Φοράτε πλήρη 
προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό αλκοόλης ή σπρέι νερού. 
Χρησιµοποιήστε σπρέι νερού για να διατηρείτε τους περιέκτες 
δροσερούς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς 
αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. Καθαρίστε το υλικό µε 
απορροφητικό µέσο (χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, 
σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό από τη µολυσµένη περιοχή. 
Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης και χρησιµοποιείτε εξοπλισµό 
που δεν δηµιουργεί σπινθήρες.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην χρησιµοποιείτε κοντά 
σε πηγές θερµότητας. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την στατική 
εκκένωση.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 



προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, έχετε στη διάθεση σας µια εγκεκριµένη 
συσκευή αναπνοής. 

 
7. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     Απορροφάται εύκολα από το έδαφος. Είναι βιοδιασπάσιµο.   
 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 
Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας 
οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε τους σε εγκεκριµένες 
µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R10 Εύφλεκτο υλικό. 
R38 Ερεθιστικό στο δέρµα. 
R51/53 Είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς και µπορεί 
να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
R65 Επιβλαβές, κατά την κατάποση µπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στους πνεύµονες. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και 
γάντια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική συµβουλή (επιδεικνύοντας την ετικέτα της 
ουσίας). 
S57 Χρησιµοποιείστε κατάλληλο περιέκτη για να αποφύγετε την 
µόλυνση της ατµόσφαιρας. 
S61 Αποφύγετε την απελευθέρωση της ουσίας στην 
ατµόσφαιρα. 



 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ  
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Ισχυρό οξειδωτικό. Υγροσκοπική ουσία (απορροφά υγρασία 
από τον αέρα). 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στο αναπνευστικό 
σύστηµα και έχει επιπτώσεις στο αίµα. Η ανάµιξη του µε άλλα 
υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Η ανάµιξη του µε 
πετρέλαιο, κάρβουνο και άλλες οργανικές ενώσεις το καθιστά 
εκρηκτική ύλη. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Κατάποση                   : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό. Η 



νιτρική ρίζα ανάγεται σε νιτρώδη και αντιδρά µε την 
αιµοσφαιρίνη σχηµατίζοντας τη µεθαιµοσφαιρίνη. 
Συγκεντρώσεις µεθαιµοσφαιρίνης µεγαλύτερες από 2,5% στον 
οργανισµό, προκαλούν µεθαιµοσφαιρική αναιµία που 
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 
κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας 
την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), ταχυπαλµία και το 
αίµα χρωµατίζεται καφέ. 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή προκαλεί ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 
Ενδέχεται να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική αναιµία, κυάνωση 
(γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας την 
ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), σπασµούς, ταχυκαρδίες, 
δύσπνοια, ακόµη και θάνατο. Η µεθαιµοσφαιρική αναιµία  
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 
κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας 
την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), ταχυπαλµία και το 
αίµα χρωµατίζεται καφέ. 

Χρόνια έκθεση             : Μπορεί να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική αναιµία που 
χαρακτηρίζεται από ναυτία, αδυναµία, υπνηλία, πονοκεφάλους, 
δύσπνοια, κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος 
εξαιτίας την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), ταχυπαλµία, 
το αίµα χρωµατίζεται καφέ, απώλεια αισθήσεων. Μπορεί να 
προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 



συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Είναι ισχυρό 
οξειδωτικό. Η ανάµιξη του µε άλλα υλικά µπορεί να προκαλέσει 
φωτιά. Μπορεί να εκραγεί, κυρίως όταν είναι µολυσµένο, και 
βρίσκεται σε υψηλές θερµοκρασίες και περιορισµένο χώρο όπου 
δεν µπορεί να εκτονωθεί. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε σπρέι νερού σε 
µεγάλες ποσότητες. ∆ιατηρήστε δροσερούς τους περιέκτες, 
ψεκάζοντας µε νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Εκκενώστε ή καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αερίστε 
το χώρο. Αποµακρύνετε εύφλεκτα υλικά (ξύλο, χαρτί, έλαια) 
από τη µολυσµένη περιοχή.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                     :    
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, 
σπινθήρες, φλόγα. Αποφύγετε την επαφή µε καύσιµα υλικά και 
οξέα. ∆ιατηρείστε ατµοσφαιρική πίεση, µην κάνετε κοπές, 
γεωτρήσεις, λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις και µην εκθέτετε τους 
άδειους περιέκτες σε θερµότητα, σπινθήρα, φλόγα. Αποφύγετε 
να εισπνέετε ατµούς. Ενηµερώστε το προσωπικό για τους 
κινδύνους. Αποφύγετε την θέρµανση της νιτρικής αµµωνίας. 
Βεβαιωθείτε ότι η νιτρική αµµωνία δεν εκτίθεται σε κρουστικό 
κύµα που δηµιουργούν τα εκρηκτικά υλικά.     

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε κοντά σε καύσιµα υλικά. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, ξηρό, 
καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια.. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη µακριά από οξέα. 
Αποφύγετε να αποθηκεύετε τον περιέκτη σε χώρο µε ξύλινο 
πάτωµα. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 



µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και µάσκα 
προσώπου. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
 
 

7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ              : XI Ο 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό για τα µάτια, αναπνευστικό σύστηµα και  
δέρµα. 
R8 Επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
R9 Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε καύσιµα υλικά. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S17 ∆ιατηρείστε µακριά από καύσιµα υλικά 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S37/39Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 



 όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ  
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Οξειδωτική ουσία. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, µε συµπτώµατα όπως κοκκίνισµα 
και καταρροή δακρύων. 

∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα της φλεγµονής 
είναι κοκκίνισµα, απολέπιση και φαγούρα.  

Εισπνοή                      : Η εισπνοή προκαλεί ερεθισµό στους πνεύµονες και στη 
βλεννώδη µεµβράνη.  

Χρόνια έκθεση             : ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για την χρόνια έκθεση. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 



αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Η ουσία δεν είναι 
εύφλεκτη. Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού από απόσταση για να 
διατηρείται δροσερούς τους περιέκτες της ουσίας. Το νιτρικό 
κάλιο είναι πολύ οξειδωτική ουσία και αντιδράει έντονα µε 
αναγωγικές ουσίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης 
καύσιµων υλικών. Η ουσία όταν εκτίθεται σε φωτιά ή σε φλόγα, 
διασπάται σε  οξείδιο του καλίου και οξυγόνο. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του θείου, νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε, χωρίς να δηµιουργείται 
σκόνη της ουσίας, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 
προς διάθεση. Η µολυσµένη περιοχή µπορεί να καθαριστεί µε 
νερό. Στη συνέχεια διαχειρίζεστε το έκπλυµα ως απόβλητο και 
αποτρέπετε την είσοδο του σε αποχετευτικό σύστηµα και 
ποτάµια. Αερίστε το χώρο.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, ηλιακό 
φως και ασύµβατα αντιδραστήρια.  

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε κοντά σε καύσιµα υλικά. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, ξηρό, 
καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 



Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 
τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια από PVC. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε 
µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό για τα µάτια, αναπνευστικό σύστηµα και  
δέρµα. 
R8 Η επαφή µε καύσιµα υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
R22 Επιβλαβές κατά την κατάποση. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S7 ∆ιατηρείστε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό. 
S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές θερµότητας. 
S17 ∆ιατηρείστε µακριά από καύσιµα υλικά. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
S36 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. 
S41 Σε περίπτωση φωτιάς ή έκρηξης, µην αναπνέετε καπνούς. 

 
 
 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 



Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 
 
 



1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Ισχυρό οξειδωτικό.  

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η επαφή του µε άλλα υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
Ενδέχεται να προκαλέσει κατάρρευση του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νεφρό. 
Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στην 
αναπνευστική οδό. Ενδέχεται να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική 
αναιµία. Μπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στη λειτουργία 
της καρδιάς. Τα ζωτικά όργανα τα οποία επηρεάζει είναι το αίµα 
και το νεφρό. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                       : Ενδέχεται να προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                       : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. 
Εισπνοή                    : Η εισπνοή ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό της 

αναπνευστικής οδού. Ενδέχεται να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική 
αναιµία, κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος 
εξαιτίας την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), ναυτία, τάση 
για εµετό και διάρροια. 

Κατάποση                 : Η νιτρική ρίζα ανάγεται σε νιτρώδη και αντιδρά µε την 
αιµοσφαιρίνη σχηµατίζοντας τη µεθαιµοσφαιρίνη. 
Συγκεντρώσεις µεθαιµοσφαιρίνης µεγαλύτερες από 2,5% στον 
οργανισµό, προκαλούν µεθαιµοσφαιρική αναιµία που 
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 
κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας 
την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), σπασµούς, 
ταχυκαρδία, δύσπνοια  ακόµη και το θάνατο. 

Χρόνια έκθεση             : Η χρόνια έκθεση προκαλεί µεθαιµοσφαιρική αναιµία η οποία  
χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, 
κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος εξαιτίας 
την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), ταχυπαλµία και το 
αίµα χρωµατίζεται καφέ. Η συνεχής έκθεση µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο νεφρό. Τα συµπτώµατα µπορεί να 
καθυστερήσουν να εµφανιστούν. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
τα υποδήµατα. Εάν ο ερεθισµός είναι επίµονος, αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 



αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αν το άτοµο έχει τις 
αισθήσεις του, χορηγήστε του 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Είναι ισχυρό 
οξειδωτικό. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς κατά την 
επαφή της ουσίας µε άλλα υλικά. Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, 
ενδέχεται να αναπτυχθούν ερεθιστικά και πολύ τοξικά αέρια 
εξαιτίας της θερµικής διάσπασης της ουσίας. Χρησιµοποιήστε 
άφθονο νερό. Κάποιες οξειδωτικές ουσίες µπορεί να 
αντιδράσουν µε υδρογονάνθρακες προκαλώντας έκρηξη. Οι 
περιέκτες µπορεί να εκραγούν εάν θερµανθούν.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε µόνο νερό. Για µικρές 
φωτιές µην χρησιµοποιείτε αφρό,  ξηρή χηµική ουσία ή CO2. 
Για µεγάλες φωτιές χρησιµοποιήστε µόνο άφθονο νερό, 
διατηρώντας απόσταση από τη φωτιά. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε αµέσως το υλικό και µεταφέρετε σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αερίστε 
το χώρο. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Μην 
χρησιµοποιείτε καύσιµα υλικά όπως χαρτί για να καθαρίσετε 
την ουσία. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και τον ρουχισµό. 
Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. Αποφύγετε την εισπνοή ή 
κατάποση του. Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του.   

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 



έτοιµος προς χρήση. Μην αποθηκεύετε κοντά σε εύφλεκτα 
υλικά. ∆ιατηρήστε τους περιέκτες µακριά από θέρµανση, φλόγα, 
σπινθήρες.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Το άνυδρο νιτρικό µαγνήσιο όπως και το ένυδρο (6 µόρια 

νερού) δεν κατατάσσονται ως καρκινογόνες ουσίες . 
 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ             : Ο 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R8 Η επαφή της ουσίας µε εύφλεκτα υλικά µπορεί να 
προκαλέσει φωτιά.  

Φράσεις ασφάλειας   : S17 ∆ιατηρήστε µακριά από εύφλεκτα υλικά. 
 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 



 όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι ισχυρά οξειδωτική. Η επαφή µε άλλα υλικά 
µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Είναι επιβλαβής κατά την εισπνοή 
και την κατάποση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα, 
στα µάτια και στην αναπνευστική οδό.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. Τα συµπτώµατα είναι 
κοκκίνισµα, φαγούρα και πόνο. 

∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα είναι 
κοκκίνισµα, φαγούρα και πόνο. 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή σκόνης της ουσίας ερεθίζει την αναπνευστική δίοδο. 
Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν βήχα και δύσπνοια.  

Κατάποση                   : Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλεί γαστρικό πόνο και 
γαστρεντερίτιδα. Άλλα πιθανά συµπτώµατα είναι ζάλη, 
διάρροια, σπασµοί, λιποθυµία. Μπορεί να εµφανιστεί διούρηση 



και κάθαρση εντέρου. Μικρές και επανειληµµένες δόσεις µπορεί 
να προκαλέσουν πονοκέφαλο και διανοητικά προβλήµατα.   

Χρόνια έκθεση           : Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκαλέσει 
µεθαιµοσφαιρική αναιµία. Η νιτρική ρίζα ανάγεται σε νιτρώδη 
και αντιδρά µε την αιµοσφαιρίνη σχηµατίζοντας τη 
µεθαιµοσφαιρίνη. Συγκεντρώσεις µεθαιµοσφαιρίνης 
µεγαλύτερες από 2,5% στον οργανισµό, προκαλούν 
µεθαιµοσφαιρική αναιµία που χαρακτηρίζεται από ναυτία, 
υπνηλία, πονοκεφάλους, δύσπνοια, σπασµούς, ταχυκαρδία, 
ακόµη και το θάνατο.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Είναι ισχυρά οξειδωτική και µπορεί 

να προκαλέσει ανάφλεξη από την θερµότητα που εκλύεται κατά 
την αντίδραση της ουσίας µε αναγωγικές ουσίες και µε 
εύφλεκτες ουσίες. Η ουσία µπορεί να προκαλέσει έκρηξη σε 
περίπτωση τριβής, θέρµανσης, δόνησης. Το νιτρικό νάτριο 
αποσυντίθεται µε κίνδυνο έκρηξης όταν θερµανθεί πάνω από 
538 0C. Η ουσία είναι ευαίσθητη σε µηχανική συµπίεση. Για την 
κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε πάντα προστατευτική ενδυµασία 
και χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 

Μέσα κατάσβεσης       : Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα µέσα για την κατάσβεση της 
περιβάλλουσας φωτιάς. Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να 
διατηρείτε δροσερούς τους περιέκτες. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 



Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε το 
µολυσµένο χώρο. Καθαρίστε την έκχυση της ουσίας, χωρίς να 
διασκορπίζετε σκόνη της ουσίας στον αέρα. ∆ιατηρείτε υγρή 
την ουσία για να αποφύγετε την διασκόρπιση της 
.Χρησιµοποιείστε εξοπλισµό που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. 
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 
στον περιέκτη. Μικρές ποσότητες της ουσίας µπορείτε να τις 
ρίχνετε σε αποχετευτικούς αγωγούς µαζί µε άφθονο νερό.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το 
δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον 
χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από πηγές θερµότητας, ανάφλεξης. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Προστατέψτε τους περιέκτες από φυσική 
φθορά και από υγρασία. Αποφύγετε την αποθήκευση σε χώρο µε 
ξύλινο πάτωµα. ∆ιατηρείτε µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια,  εύφλεκτες ουσίες, οργανικές και οξειδωτικές 
ουσίες. Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα 
(σκόνη ή στερεό υπόλειµµα) της ουσίας και για το λόγο αυτό 
είναι επικίνδυνοι.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 



εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία ερευνάται για την µεταλλακτική της ικανότητα και για 

την επιρροή της στην γονιµότητα. 
 
 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στο αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 
R8 Η επαφή της ουσίας µε εύφλεκτες ουσίες µπορεί να 
προκαλέσει φωτιά. 
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Φράσεις ασφαλείας   : 
ΕΕ      

S17 ∆ιατηρείστε µακριά από εύφλεκτα υλικά. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
S27 Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, γάντια 
και χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ  
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Ισχυρό οξειδωτικό υγρό. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να είναι θανατηφόρο κατά την εισπνοή ή κατάποση. 
Προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στην αναπνευστική λειτουργία, 
στα µάτια και στο δέρµα. Προκαλεί βλάβη στα παρακάτω 
όργανα: πνεύµονα, βλεννογόνο µεµβράνη, αναπνευστική δίοδο, 
δέρµα, µάτια, δόντια, κερατοειδή χιτώνα. Η επαφή µε άλλα 
υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Οι ατµοί του δεσµεύουν το 
οξυγόνο της ατµόσφαιρας.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : ∆ιαβρωτικό για τα µάτια. 
∆έρµα                         : ∆ιαβρωτικό για το δέρµα.  
Κατάποση                   : Πολύ τοξικό κατά την κατάποση. Προκαλεί κάψιµο στο στόµα, 

στο λάρυγγα και στο στοµάχι.  
Εισπνοή                      : Πολύ τοξικό κατά την εισπνοή. ∆ιαβρωτικό για το 

αναπνευστικό σύστηµα. 
Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής επαφή µε το δέρµα προκαλεί σκάσιµο του δέρµατος 

και δερµατίτιδα. Η συνεχής ή παρατεταµένη έκθεση στην ουσία 
δηµιουργεί βλάβη στο συκώτι. Η συνεχής ή παρατεταµένη 
έκθεση σε ατµούς της ουσίας προκαλεί χρόνιο ερεθισµό των 
µατιών και του δέρµατος. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά.. 



Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχων άτοµο έχει τάση προς 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης.  Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 
στόµα.  

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Η επαφή µε 
εύφλεκτα υλικά µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Μπορεί να 
αντιδράσει εκρηκτικά µε συγκεκριµένες εύφλεκτες ουσίες όπως 
µέταλλα σε µορφή σκόνης, υδρόθειο, καρβίδια, νέφτι. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε κατάλληλο µέσο 
κατάσβεσης της περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 
µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή από έκρηξη και δηµιουργία 
σπινθήρων, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
∆ιασφαλίστε ότι η απορροή της ουσίας δεν θα καταλήξει σε 
υδατική οδό. Αερίστε το χώρο. Περιορίστε τις πηγές ανάφλεξης 
από τον χώρο. Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω στο υλικό που 
έχει χυθεί. Αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο 
χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 



   ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
επαφή µε εύφλεκτα υλικά. Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, 
σπινθήρες, φλόγα. Αποφύγετε να εισπνέετε ατµούς και σκόνη 
της ουσίας.  

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε κοντά σε καύσιµα υλικά, οξέα, αλκάλια. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια..  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 
να αποφύγετε την έκθεση σε περίπτωση έκχυσης του υγρού και 
την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Πολύ ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Πολύ ερεθιστικό. 
Τοξικές επιδράσεις    : Πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης 

(διαβρωτικό για τους πνεύµονες). Πολύ επικίνδυνο κατά την 
επαφή µε τα µάτια και το δέρµα (διαβρωτικό). 

Μυκητογέννεση         :  ∆εν θεωρείται µεταλλαξιγόνο.  
Καρκινογένεση          : ∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 

 
 

8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόντα διάσπασης     : Οξείδια του αζώτου (NO, NO2 κλπ.). 



Τοξικότητα προϊόντων  : 
     

Τα προϊόντα της διάσπασης είναι λιγότερα τοξικά από την ίδια 
την ουσία. 

 
  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 
Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R23/24/25 Τοξικό κατά την εισπνοή, µε την επαφή µε το δέρµα, 
κατά την κατάποση. 
R8 Επαφή µε εύφλεκτο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
R34 Προκαλεί κάψιµο.              
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S23 Μην αναπνέετε τους ατµούς της ουσίας.  
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Εύφλεκτη ουσία. 

Επιδράσεις και          



συµπτώµατα 
Μάτια                          : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. 
Κατάποση                   : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει ναυτία, εµετό, ζαλάδα, 

πονοκέφαλο, υπόταση. 
Εισπνοή                      : ∆εν προκύπτει σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.  
Χρόνια έκθεση           : 
 

Η χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει σοβαρό πονοκέφαλο, 
παραισθήσεις, εξανθήµατα στο δέρµα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν 
από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα 
υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί 
ερεθισµός και πόνος, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η νιτρογλυκερίνη καίγεται, αλλά δεν προκαλεί έκρηξη. Αν η 

φωτιά είναι έντονη, τότε η ουσία καταναλώνεται εξ’ ολοκλήρου. 
Σε περίπτωση µικρής φωτιάς, η νιτρογλυκερίνη µπορεί να 
προκαλέσει έκρηξη αν υπάρχει η κατάλληλη θερµότητα. Οι 
πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση που η ουσία πάρει φωτιά, χρησιµοποιήστε νερό, 
διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή φωσφορική αµµωνία σε σκόνη.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 



Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αποµακρύνετε το προσωπικό από το χώρο. Αερίστε το χώρο και 
αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την 
εισπνοή ατµών της ουσίας, την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
Μην ρίχνετε νερό. Απορροφήστε προσθέτοντας χώµα, 
καθαρίστε και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, πλαστικό ή νηµάτινο περιέκτη.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό,  καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από πηγές 
ανάφλεξης, εύφλεκτα υλικά και ασύµβατα αντιδραστήρια. 
Αποθηκεύετε σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Αποφύγετε 
υψηλές θερµοκρασίες.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια για µεγάλες 

ποσότητες της ουσίας.  
Ρουχισµός                  :  ∆εν χρειάζεται συγκεκριµένος ρουχισµός, σε φυσιολογική 

χρήση της ουσίας. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. 

 
7.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 



 
Κατάταξη ΕΕ             : XI Ο 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό για τα µάτια, αναπνευστικό σύστηµα και  
δέρµα. 
R8 Επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. 
R9 Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε καύσιµα υλικά. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S17 ∆ιατηρείστε µακριά από καύσιµα υλικά 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S37/39Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ  
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Εύφλεκτη ουσία. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                          : Προκαλεί µικρό ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί µικρό ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα µπορεί να 

είναι σκίσιµο και ξηρότητα.  
Κατάποση                   : Τοξική ουσία εξαιτίας της παρουσίας αλκοόλης. Μπορεί να 

προκαλέσει γαστρεντερίτιδα. 
Εισπνοή                      : Η εισπνοή ατµών αλκοόλης µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο 

αναπνευστικό σύστηµα. 
Χρόνια έκθεση           : Η παρατεταµένη εισπνοή µεγάλων συγκεντρώσεων της ουσίας 

µπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ζαλάδα, ρίγος και κόπωση. 
 



2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός και 
πόνος, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η αλκοόλη, που περιέχει η ουσία, µειώνει την ταχύτητα καύσης 

της νιτροκυτταρίνης, γι’ αυτό είναι σηµαντικό η ουσία να µην 
είναι ξηρή. Σε περίπτωση που εξατµιστεί η αλκοόλη, τότε η 
νιτροκυτταρίνη αναφλέγεται πολύ γρήγορα αν εκτεθεί σε ηλιακό 
φως και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν υποστεί τριβή, συµπίεση, 
ή στατικό ηλεκτρισµό. Τα προϊόντα θερµικής διάσπασης της 
νιτροκυτταρίνης, είναι τοξικά. ∆ιατηρείται τους περιέκτες της 
ουσίας δροσερούς, ψεκάζοντας µε νερό γιατί υπάρχει κίνδυνος 
να εκραγούν αν εκτίθενται σε θερµότητα. Η νιτροκυτταρίνη 
περιέχει και οξυγόνο, σε ποσότητα ικανή να ενισχύσει την 
φωτιά ακόµη και αν βρίσκεται σε περιβάλλον µε χαµηλή 
συγκέντρωση οξυγόνου. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, 
υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης. Βεβαιωθείτε ότι τα 
υπολείµµατα της ουσίας είναι βρεγµένα. Οι πυροσβέστες πρέπει 
να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης 
και πλήρη εξάρτηση.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση που η ουσία πάρει φωτιά, χρησιµοποιήστε 
µεγάλες ποσότητες νερού σε µορφή σπρέι και οµίχλης.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  Αποµακρύνετε το προσωπικό από το χώρο. Αερίστε το χώρο και 



σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την 
εισπνοή ατµών της ουσίας, την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
Ρίξτε άφθονο νερό στην ποσότητα, καθαρίστε και µεταφέρετε, 
µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 
προς διάθεση. Αποτρέπετε την είσοδο της χυµένης ουσίας σε 
αποχετευτικό σύστηµα, υπονόµους, έδαφος, ποτάµια.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην ξηραίνετε την ουσία. Η χρήση της ουσίας πρέπει να γίνεται 
σε χώρο που παρέχει προστασία από φωτιά και να υπάρχουν 
διαθέσιµες µεγάλες ποσότητες νερού. Φοράτε αγώγιµα 
παπούτσια και ρουχισµό. Ο περιέκτης της ουσίας θα πρέπει να 
ανοίγετε µόνο στο περιβάλλον εργασίας και όχι στο χώρο 
αποθήκευσης. Χρησιµοποιείτε εργαλεία από χαλκό ή άλλα µη 
σιδηρούχα υλικά. Αποφύγετε τη χρήση πλαστικών αντικειµένων 
διότι έχουν την τάση να παράγουν στατικό ηλεκτρισµό.  
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό.  

Αποθήκευση              :    Η νιτροκυτταρίνη µπορεί να αποθηκευτεί σε περιέκτη από 
χάλυβα ή επικαλυµµένο µε ψευδάργυρο, σε νηµάτινο βαρέλι ή 
σε χαρτονένιο κουτί. Το υλικό πρωτίστως πρέπει να 
τοποθετείται σε αντιστατική πλαστική σακούλα. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, ξηρό, 
καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από πηγές ανάφλεξης και 
ασύµβατα αντιδραστήρια. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία κατασκευασµένη 

από βαµβάκι. Φοράτε αγώγιµα παπούτσια. Φοράτε κράνος. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε 
µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 



 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R1 Εκρηκτική ουσία, όταν είναι ξηρή. 
R3 Κίνδυνος έκρηξης από τριβή, δόνηση, φωτιά ή άλλες πηγές 
ανάφλεξης. 
R11 Πολύ εύφλεκτη ουσία. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S16∆ιατηρείστε µακριά από καύσιµα υλικά 
S33 Λάβετε προληπτικά µέτρα κατά της στατικής εκκένωσης. 
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορριφθούν µε 
ασφαλή τρόπο. 
S37/39Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση 
καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,  

∆έρµα                        : Η ουσία µπορεί να απορροφηθεί µέσω του δέρµατος. Προκαλεί 
µέτριο ερεθισµό του δέρµατος, τα συµπτώµατα του οποίου είναι 
αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, φουσκάλες.  

Εισπνοή                    : Η εισπνοή ατµών της ουσίας µπορεί να προκαλέσει καταστολή 
του κεντρικού νευρικού συστήµατος, η οποία εκδηλώνεται µε 
πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυµική τάση, κεφαλαλγία, ναυτία, τάση 
προς εµετό. Ενδέχεται να ερεθιστεί η µύτη και ο λαιµός. Η 
εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατµών της ουσίας ενδέχεται να 
προκαλέσει έλλειψη συντονισµού, απώλεια συνείδησης, 
δυσλειτουργία στο αναπνευστικό σύστηµα ακόµη και τον 
θάνατο. Μπορεί, επίσης, να επιφέρει βλάβη στο νεφρό. Έχει 
παρατηρηθεί προσωρινή έλλειψη µνήµης. Αν το υλικό εισέλθει 
στους πνεύµονες, τα συµπτώµατα και οι ενδείξεις µπορεί να 
περιλαµβάνουν βήχα, έµφραξη, αναπνευστικό συριγµό, 
δυσκολία αναπνοής, αποχρωµατισµό του δέρµατος, ταχυπαλµία. 
Επίσης µπορεί να προκληθεί χηµική πνευµονίτιδα η οποία 
καταλήγει σε πυρετό. Σε σοβαρές περιπτώσεις µπορεί να 
εµφανιστεί πνευµονικό οίδηµα, αιµορραγία, κρίση, κώµα. Τα 
συµπτώµατα από την εισπνοή της ουσίας µπορεί να 
εµφανιστούν απευθείας ή το αργότερο µέσα σε ένα 24ωρο µετά 
από την έκθεση και εξαρτάται από τον βαθµό εισβολής της 
χηµικής ουσίας στους πνεύµονες.  

Κατάποση                 : Η ουσία είναι ελάχιστα τοξική. Σε περίπτωση κατάποσης 
µεγάλης ποσότητας της ουσίας, µπορεί να προκληθεί καταστολή 
του κεντρικού νευρικού συστήµατος, η οποία εκδηλώνεται µε 
πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυµική τάση, κεφαλαλγία, ναυτία, τάση 
προς εµετό. Η αναρρόφηση της ουσίας στους πνεύµονες µπορεί 



να συµβεί κατά τη διάρκεια της κατάποσης ή του εµετού. 
 
 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για 20 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το ξυλόλιο είναι εύφλεκτο υλικό. Αποµακρύνετε τους περιέκτες 

από τη φωτιά και διατηρήστε τους δροσερούς, ψεκάζοντας µε 
νερό διότι υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθεί µεγάλη τάση ατµών, 
προκαλώντας ρήξη του περιέκτη. Για την κατάσβεση της φωτιάς 
χρησιµοποιήστε µεγάλες ποσότητες νερού, ενώ για τους ατµούς 
της ουσίας χρησιµοποιείστε ψεκασµό µε νεφελωτήρες (water 
fog). Αντιµετωπίστε την φωτιά από απόσταση και φοράτε πλήρη 
προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή. Οι ατµοί 
της ουσίας είναι βαρύτεροι του αέρα, µπορούν να µετακινηθούν 
διαµέσου του εδάφους και να φτάσουν σε αποµακρυσµένες 
πηγές ανάφλεξης προκαλώντας κίνδυνο οπισθοσπινθήρων.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή νερό µε καταιονισµό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς 



σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. Καθαρίστε το υλικό µε 
απορροφητικό µέσο (χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, 
σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό από τη µολυσµένη περιοχή. 
Αποµακρύνετε πηγές ανάφλεξης και χρησιµοποιείτε εξοπλισµό 
που δεν δηµιουργεί σπινθήρες. Σε περίπτωση µεγάλων 
ποσοτήτων χυµένου υγρού, µεταφέρετε µε µηχανικά µέσα όπως 
ειδικά αντλιοφόρα οχήµατα σε µια δεξαµενή περισυλλογής για 
ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην χρησιµοποιείτε κοντά 
σε πηγές θερµότητας. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την στατική 
εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας 
και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα 
που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς. 
Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για εργασίες πλήρωσης, 
εκκένωσης, χειρισµού. Μην  κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, 
λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή παρόµοιες εργασίες  σε δοχεία ή 
κοντά σε αυτά. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Αποφύγετε την έκθεση 
στο φως του ηλίου.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 



Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         : Το ξυλόλιο δεν θεωρείται ότι επηρεάζει την γονιµότητα. Έχει 

παρατηρηθεί εµµηνορροϊκή δυσλειτουργία σε γυναίκες που 
εκτίθενται σε οργανικούς διαλύτες, ωστόσο  δεν είναι πιθανό να 
οφείλεται στο ξυλόλιο από µόνο του. Έχουν γίνει αρκετές 
µελέτες για να ερευνηθεί η µεταλλακτική ικανότητα του 
ξυλόλιου, οι οποίες ήταν αρνητικές. 

Καρκινογένεση          : Η ουσία περιέχει αιθυλ-βενζόλιο, το οποίο θεωρείται 
καρκινογόνο σύµφωνα µε εργαστηριακά πειράµατα σε ζώα.  
Ωστόσο, για τον άνθρωπο υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία 
καρκινογένεσης. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Το ξυλόλιο αν διοχετευτεί στο έδαφος, παρουσιάζει µεγάλη 
κινητικότητα και µπορεί να µολύνει το έδαφος. Το ξυλόλιο 
επιπλέει στο  νερό. ∆ιασπάται πολύ εύκολα. Το ξυλόλιο 
αναµιγνύεται γρήγορα σε φωτοχηµικές αντιδράσεις στον αέρα. 
Η ουσία δεν θέτει σε σηµαντικό κίνδυνο την υδάτινη ζωή. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς. 
Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας 
οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε τους σε εγκεκριµένες 
µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 



Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R10 Εύφλεκτο υλικό. 
R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στην αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 
R20 Επιβλαβές κατά την εισπνοή. 
R22 Επιβλαβές κατά την κατάποση. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Το οξείδιο του ασβεστίου προκαλεί σοβαρό ερεθισµό και 
προκαλεί κάψιµο σε οτιδήποτε έρθει σε επαφή. Είναι επιβλαβές 



σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.  
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Ερεθιστικό στα µάτια, µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους 
ιστούς των µατιών. Τα συµπτώµατα είναι πόνος, θολή όραση, 
δάκρυα, ερυθρότητα. 

∆έρµα                         : Ερεθιστικό στο δέρµα, µπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
διαβρωτική βλάβη.  

Κατάποση                   : ∆ιαβρωτικό κατά την κατάποση. Προκαλεί γαστρικό πόνο, 
ναυτία, τάση προς εµετό. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσει 
κάψιµο στο στόµα, στο λάρυγγα και στο στοµάχι.  

Εισπνοή                      : Η εισπνοή σκόνης της ουσίας προκαλεί έντονο ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα είναι βήχας, 
φτέρνισµα., δυσκολία στην αναπνοή και πιθανόν κάψιµο στο 
διάφραγµα της µύτης.  

Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής εισπνοή σκόνης της ουσίας προκαλεί φλεγµονή στην 
αναπνευστική δίοδο, έλκος στον βλεννογόνο υµένα και κάψιµο 
στο διάφραγµα της µύτης.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχων άτοµο έχει τάση προς 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 
επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 
στόµα.  

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 



 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. ∆εν θεωρείται 
επικίνδυνο για πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης. Το υδροξείδιο του 
ασβεστίου αντιδρά εξώθερµα µε το νερό, εκλύοντας µεγάλα 
ποσά θερµότητας και υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης εύφλεκτων 
υλικών. Ο συνδυασµός υδροξειδίου του ασβεστίου µε νερό 
µπορεί να είναι εκρηκτικός σε υψηλές θερµοκρασίες.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε κατάλληλο µέσο 
κατάσβεσης της περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 
µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή αποφεύγοντας την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
Αερίστε το χώρο. Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω στο υλικό 
που έχει χυθεί. Αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο 
χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Το υλικό είναι 
ισχυρά αλκαλικό, οπότε σε συνθήκες υγρασίας εκλύει 
θερµότητα µε κίνδυνο έκρηξης του περιέκτη. Φυλάσσετε µακριά 
από πηγές θερµότητας, υγρασία. Αποφύγετε να εισπνέετε 
ατµούς και σκόνη της ουσίας.  

Αποθήκευση               :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια, πηγές θέρµανσης, υγρασία.. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο. 

Εξοπλισµός ατοµικής  



προστασίας 
Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 

να αποφύγετε την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Μυκητογέννεση         :  ∆εν θεωρείται µεταλλαξιγόνο.  
Καρκινογένεση          : ∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 

 
8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Το υλικό θεωρείται ότι είναι τοξικό σε υδρόβιο περιβάλλον. 

 
 
 

  9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 
Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

 
10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R34 Προκαλεί κάψιµο.              
 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια και 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 



11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Πολύ επικίνδυνη ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, µε τα 
µάτια, κατά την εισπνοή και την κατάποση. Η ουσία είτε σε 
υγρή µορφή, είτε ως συµπύκνωµα υδρατµών µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στους ιστούς και πιο συγκεκριµένα στον 
βλεννώδη υµένα του µατιού, στο στόµα και στην αναπνευστική 
δίοδο. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί φλεγµονή στα µάτια, η οποία χαρακτηρίζεται από 
κοκκίνισµα, καταρροή και φαγούρα. 

∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα και πιθανόν κάψιµο. Η ουσία 
είναι διεισδυτική και διαβρωτική. ∆ηµιουργεί φλεγµονή στο 
δέρµα, η οποία χαρακτηρίζεται από φαγούρα, κοκκίνισµα, 
λεπίδωση, εµφάνιση φουσκάλων, σκάσιµο. 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή υδρατµών της ουσίας προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα είναι βήχας, δύσπνοια, 
ασφυξία. Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί 
ερεθισµό στους πνεύµονες. 



Χρόνια έκθεση           : Η ουσία προκαλεί ερεθισµό όταν έρθει σε επαφή µε το δέρµα 
και σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να είναι τοξική στα νεφρά, 
στη βλεννώδη µεµβράνη, στο δέρµα, στα δόντια. Η 
παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στα ζωτικά όργανα. Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή µε τους 
ατµούς της ουσίας µπορεί να προκαλέσει χρόνιο ερεθισµό στα 
µάτια και σοβαρό ερεθισµό στο δέρµα, ενώ η συνεχής έκθεση 
στους ατµούς της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην 
αναπνευστική δίοδο και βρογχική λοίµωξη. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο κρύο 
νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός 
είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία είναι εύφλεκτη όταν εκτεθεί σε θέρµανση, φλόγα, 

σπινθήρες. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τον κίνδυνο 
έκρηξης σε περίπτωση στατικής εκκένωσης. Τα προϊόντα 
καύσης του οξικού οξέος είναι οξείδια του άνθρακα. Η ουσία 
αντιδρά µε µέταλλα και σχηµατίζεται εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. 
Μίγµα νιτρικής αµµωνίας και οξικού οξέος αναφλέγεται, αν 
θερµανθεί. Οι ατµοί του οξικού οξέος σχηµατίζουν εκρηκτικό 
µίγµα µε τον αέρα. Η αντίδραση του οξικού οξέος µε τις 
παρακάτω ουσίες, µπορεί να προκαλέσει έκρηξη: τριοξείδιο του 
χρωµίου, υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπερµαγγανικό κάλιο, 
υπεροξείδιο του νατρίου, τριχλωριούχος φώσφορος, τριοξείδιο 
του χρωµίου, πενταφθοριούχο βρώµιο.  

Μέσα πυρόσβεσης     : Το οξικό οξύ είναι εύφλεκτο υγρό και διαλύεται- διασκορπίζεται 
στο νερό. Σε περίπτωση µικρής φωτιάς, χρησιµοποιείστε ξηρή 
χηµική ουσία σε µορφή σκόνης. Σε µεγαλύτερη φωτιά, 
χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 



µε νεφελωτήρες. ∆ιατηρείτε τους περιέκτες δροσερούς, 
ψεκάζοντας µε νερό για να εµποδίσετε την αύξηση της πίεσης, 
την αυτανάφλεξη και πιθανή έκρηξη.   

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, αραιώστε προσθέτοντας νερό και 
σφουγγαρίστε ή απορροφήστε µε ένα αδρανές ξηρό υλικό και 
µεταφέρετε την εκλυόµενη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αν είναι 
εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα 
ανθρακικού νατρίου. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης στερεής 
ουσίας, χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη 
ουσία σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Αν η ουσία είναι σε υγρή µορφή, απορροφήστε την έκχυση 
απλώνοντας ξηρό χώµα, άµµο ή άλλο µη εύφλεκτο υλικό. Μην 
προσθέτετε νερό µέσα στον περιέκτη. Μεταφέρετε την 
εκλυόµενη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Μην αγγίζετε την χυµένη 
ουσία. Χρησιµοποιείστε σπρέι νερού για να διαλύσετε τους 
ατµούς της ουσίας. Αν είναι εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία 
µε αραιό διάλυµα ανθρακικού νατρίου. ∆ιατηρείστε την ουσία 
µακριά από θερµότητα και πηγές ανάφλεξης. Αποτρέψτε την 
απόρριψη της ουσίας σε ποτάµια, αποχετευτικούς αγωγούς. 
Χρησιµοποιείστε κατάλληλα περιοριστικά µέτρα για την 
αποφυγή περιβαλλοντικής µόλυνσης.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

∆ιατηρείστε την ουσία µακριά από πηγές ανάφλεξης και 
θερµότητα. Μην εισπνέετε σκόνη, αέρια, ατµούς της ουσίας. 
Μην προσθέτετε νερό στο οξικό οξύ. Σε περίπτωση κατάποσης 
της ουσίας, αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, 
επιδεικνύοντας την ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή 
µε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός στον χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική 
συσκευή. ∆ιατηρείστε την ουσία µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές/ αναγωγικές ουσίες, µέταλλα, 
οξέα, αλκάλια. Γειώστε τον εξοπλισµό. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από πηγές ανάφλεξης (φλόγα, σπινθήρες) και 
ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 

 



6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, συνθετική 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε περίπτωση εισπνοής 

(διαβρωτική για τους πνεύµονες), αρκετά επικίνδυνη σε 
περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστική, διαβρωτική, 
διεισδυτική), µε τα µάτια (διαβρωτική) και κατά την κατάποση. 
Μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγή και προκαλέσει βλάβη 
στο γενετικό υλικό, σύµφωνα µε πειράµατα που έγιναν σε ζώα.  

Ειδικές επισηµάνσεις : 
σε άλλες τοξικές 
επιδράσεις 

∆έρµα: Εξαιρετικά διαβρωτική και ερεθιστική ουσία. Προκαλεί 
ερεθισµό του δέρµατος, µε συµπτώµατα όπως φλεγµονές, 
κοκκίνισµα, φαγούρα και σε κάποιες περιπτώσεις κάψιµο, 
βλάβη στους ιστούς και φουσκάλες.  
Μάτια: Εξαιρετικά διαβρωτική και ερεθιστική ουσία. Προκαλεί 
ερεθισµό στα µάτια, κοκκίνισµα, πόνο. Μπορεί να προκαλέσει  
κάψιµο, θολή όραση, επιπεφυκίτιδα, µόνιµη βλάβη στον 
κερατοειδή.  
Εισπνοή: Η σκόνη της ουσίας να προκαλέσει ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα. Επιδρά στα όργανα των αισθήσεων 
(µάτια, αυτιά, µύτη, γεύση) και στο αίµα. Μπορεί να προκαλέσει 
χηµική πνευµονίτιδα, βρογχικά προβλήµατα και πνευµονικό 
οίδηµα.  Η σοβαρή έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους 
ιστούς των πνευµόνων και διάβρωση στον βλεννογόνο υµένα. 
Τα συµπτώµατα από την εισπνοή της ουσίας µπορεί να είναι 
ρινίτιδα, βήχας, φτέρνισµα, πόνο στο στήθος, δύσπνοια, ναυτία, 
ταχυκαρδία, κυάνωση,  έκκριση σάλιου, ίλιγγος,  µυϊκή 
αδυναµία. 



Κατάποση: Προκαλεί γαστρερεντικό ερεθισµό, µε συµπτώµατα 
όπως κάψιµο και πόνο στο στόµα και στο λάρυγγα, ναυτία, 
εµετό, αιµορραγία, εξέλκωση, γαστρικές συσπάσεις, διάρροια. 
Μπορεί να επιδράσει στο συκώτι και να δηµιουργήσει βλάβη, 
στο ουρικό σύστηµα και στα νεφρά. Μπορεί να προκαλέσει 
δύσπνοια και ασφυξία, κώµα. 
Χρόνια έκθεση: Η χρόνια έκθεση µέσω της κατάποσης µπορεί 
να προκαλέσει κηλίδες ή αποσάθρωση των δοντιών και 
νέκρωση του σαγονιού, φαρυγγίτιδα και γαστρεντερίτιδα. 
Μπορεί να επηρεάσει τον µεταβολισµό µε ξαφνική απώλεια 
βάρους. Η χρόνια έκθεση µέσω εισπνοής µπορεί να προκαλέσει 
άσθµα, βρογχίτιδα µε συµπτώµατα όπως βήχα και δύσπνοια. 
Μπορεί να επιδράσει  στο αίµα και στο ουροποιητικό σύστηµα 
(νεφρά). Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή της ουσίας µε το 
δέρµα µπορεί να προκαλέσει κηλίδες και σχισµές στο δέρµα    

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τα προϊόντα της διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο 
τοξικά από την ίδια την ουσία. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R35 Προκαλεί σοβαρό κάψιµο. 
R10 Εύφλεκτη ουσία. 
R23 Μην αναπνέετε αέρια/ ατµούς/ σκόνη της ουσίας. 

Φράσεις ασφάλειας  : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε 
άφθονο νερό και αναζητείστε ιατρική βοήθεια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητείστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση (επιδεικνύοντας την ετικέτα 
του περιέκτη της ουσίας). 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 



 όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Πολύ εύφλεκτο. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Ερεθίζει τα µάτια. Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. Η εισπνοή ατµών µπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  

Περιβαλλοντικοί         :     
κίνδυνοι 

∆εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                        : Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να 

προκαλέσει φθορά στο δέρµα και να οδηγήσει σε ερεθισµό ή/και 
δερµατίτιδα. 

Εισπνοή                    : Οι υψηλές συγκεντρώσεις ατµών µπορεί να προκαλέσουν 
πονοκεφάλους, ναυτία και µπορεί να επιφέρει απώλεια των 
αισθήσεων.  

Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει ναυτία, αδυναµία και 
συµπτώµατα από το κεντρικό νευρικό σύστηµα.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Πλύνετε µε σαπούνι και νερό. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : ΜΗΝ προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 



Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Οι ατµοί του σε 
επαφή µε τον αέρα σχηµατίζουν εκρηκτικό µίγµα. Κατά τη 
διάρκεια φωτιάς, εκλύονται ερεθιστικά και τοξικά αέρια, 
εξαιτίας της θερµικής διάσπασης από την καύση. Είναι 
εύφλεκτο υγρό, καθώς και οι ατµοί του. Χρησιµοποιήστε σπρέι 
νερού για να διατηρείτε τους περιέκτες δροσερούς. Οι ατµοί του 
είναι βαρύτεροι του αέρα και υπάρχει κίνδυνος να µετακινηθούν 
διαµέσου του εδάφους  και να φτάσουν σε αποµακρυσµένες 
πηγές ανάφλεξης, προκαλώντας κίνδυνο οπισθοσπινθήρων. Οι 
ατµοί του µπορεί να εξαπλωθούν στο έδαφος. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Το νερό µπορεί να είναι αναποτελεσµατικό. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό, αφρό 
οινοπνεύµατος, ξηρή χηµική ουσία ή CO2. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης  
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Προσθέστε απορροφητικό υλικό (µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
χώµα, άµµος απουσία άλλων κατάλληλων υλικών) και 
µεταφέρετε το υλικό σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη 
προς διάθεση. Για µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών 
συγκρατήστε το χυµένο υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το 
υλικό µε κάποιο άλλο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι η 
απορροή του δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό. 
Ελαχιστοποιήστε την επαφή του χυµένου υλικού στο έδαφος για 
να αποτρέψετε την απορροή σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. 
Βλέπε ενότητα 9 για την διάθεση-απόρριψη του υλικού. Αερίστε 
το χώρο. ∆ιατηρείτε µακριά από πηγές θέρµανσης, σπινθήρες, 
φλόγες. Αποφύγετε να εισπνέετε ατµούς.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Εξασφαλίστε την 
ηλεκτρική συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον 
εξοπλισµό. Οι άδειοι περιέκτες πιθανόν να έχουν υπόλειµµα της 
ουσίας (σε υγρή µορφή ή και ατµούς) και καθίστανται 
επικίνδυνοι. Μην κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, λειοτριβήσεις, 
συγκολλήσεις, η παρόµοιες εργασίες σε δοχεία ή κοντά σε αυτά. 
Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα, τα µάτια και τον ρουχισµό. Μην αφήνετε εκτεθειµένους 
τους περιέκτες σε πηγή θέρµανσης, σπινθήρες, φλόγες.  
Αποφύγετε να εισπνέετε ατµούς.  

Αποθήκευση              :    Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θέρµανσης.. ∆ιατηρείτε το 
υλικό σε  περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου 
να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 



δροσερό, ξηρό,  καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια..  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε 
µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ              : XI F 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 
R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του  
δέρµατος ή σκάσιµο. 
R67 Οι ατµοί του µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή ζαλάδα. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S16 Φυλάγετε µακριά από πηγές ανάφλεξης-µη καπνίζετε 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S33 Λάβετε απαραίτητα µέτρα εξαιτίας του στατικού 
ηλεκτρισµού. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

 
Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Πολύ εύφλεκτο. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

∆εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. 

Περιβαλλοντικοί         :     
κίνδυνοι 

∆εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. 

Επιδράσεις και          



συµπτώµατα 
Μάτια                         : Το υγρό ενδεχοµένως να προκαλέσει ερεθισµό του επιπεφυκότα 

και παροδική βλάβη του κερατοειδούς. Ο ατµός σε 
συγκεντρώσεις που ξεπερνούν τα 10 ppm ενδεχοµένως να 
προκαλέσει ήπιο παροδικό ερεθισµό. 

∆έρµα                        : Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να 
προκαλέσει φθορά στο δέρµα και να οδηγήσει σε ερεθισµό ή/και 
δερµατίτιδα. 

Εισπνοή                    : Η έκθεση στον ατµό ενδεχοµένως να επιφέρει τις ακόλουθες 
επιδράσεις: ερεθισµός της µύτης, του λάρυγγα και του 
αναπνευστικού συστήµατος. 
Η έκθεση σε αναθυµιάσεις υψηλής συγκέντρωσης ενδέχεται να 
έχει τα παρακάτω αποτελέσµατα: Σοβαρό ερεθισµό στη µύτη, το 
λάρυγγα και την αναπνευστική οδό και πιθανή βλάβη στους 
πνεύµονες. Υπνηλία, κόπωση, πνευµονικό οίδηµα, απώλεια της 
συνείδησης, κώµα. Μόνιµη βλάβη της αναπνευστικής 
λειτουργίας. 

Κατάποση                 : Η κατάποση ενδέχεται να έχει τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
Ερεθιστικό στο στόµα, το φάρυγγα και το στοµάχι. Μια µεγάλη 
δόση ενδεχοµένως να επιφέρει τις ακόλουθες επιδράσεις: 
καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος, υπνηλία/ κώµα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Ξεπλύνετε αµέσως το εκτεθειµένο δέρµα µε σαπούνι και νερό. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Μέσα κατάσβεσης      
 

 

Κατάλληλο                  : Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό 
(οµίχλη), αφρό,  ξηρή χηµική ουσία ή CO2. 



Μη κατάλληλο            : Μην χρησιµοποιείτε υδατοπίδακα. 
Επικίνδυνα προϊόντα   :  
διάσπασης  

Τα προϊόντα αυτά είναι τα οξείδια του άνθρακα (CO, CO2). 

Ασυνήθεις κίνδυνοι     :    
πυρκαγιάς/ έκρηξης 

Ιδιαίτερα εύφλεκτο υγρό και ατµός. Ο ατµός ενδέχεται να 
προκαλέσει πυρκαγιά λόγω ανάφλεξης. Οι ατµοί ενδέχεται να 
συσσωρευτούν σε χαµηλούς ή περιορισµένους χώρους, να 
διανύσουν σηµαντική απόσταση έως την πηγή ανάφλεξης και να 
αναφλεγούν προς τα πίσω. Η απορροή στον υπόνοµο ενδέχεται 
να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

Ειδικές διαδικασίες    :     
καταπολέµησης 
πυρκαγιάς  

Μην καταπολεµείτε την πυρκαγιά όταν αυτή φτάσει στο υλικό. 
Αποµακρυνθείτε από τη φωτιά και αφήστε το να καεί.  Εάν 
υπάρχει πυρκαγιά, αποµονώστε αµέσως το χώρο 
αποµακρύνοντας όλα τα άτοµα από την περιοχή του συµβάντος. 
Μεταφέρετε πρώτα τα άτοµα µακριά από την οπτική γραµµή 
του τόπου του συµβάντος και µακριά από τα παράθυρα.  

Προστασία                  :    
πυροσβεστών  

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Ο 
προστατευτικός ρουχισµός των πυροσβεστών παρέχει 
περιορισµένη προστασία.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Ατοµικές                     :   
προφυλάξεις                      
 

Επικοινωνήστε αµέσως µε προσωπικό έκτακτης ανάγκης. 
Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Κρατήστε µακριά το µη 
απαραίτητο προσωπικό. Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό (ενότητα 6). Ακολουθήστε όλες τις 
οδηγίες καταπολέµησης πυρκαγιών (ενότητα 3). Μην αγγίζετε 
και µην βαδίζετε πάνω σε χυµένο υλικό. 

Περιβαλλοντικές         : 
προφυλάξεις και 
µέθοδοι καθαρισµού 

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, 
συγκρατήστε το χυµένο υλικό. Για µικρές ποσότητες χυµένων 
υλικών, προσθέστε απορροφητικό υλικό (µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί χώµα απουσία άλλων κατάλληλων υλικών) και 
χρησιµοποιείστε ένα µέσο που δεν σχηµατίζει σπινθήρες ή που 
παρέχει προστασία από έκρηξη για τη µεταφορά του υλικού σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Για 
µεγάλες ποσότητες χυµένων υλικών συγκρατήστε το χυµένο 
υλικό µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το υλικό µε κάποιο άλλο 
τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίσετε ότι η απορροή του δεν θα 
καταλήξει σε υδατική οδό. Τοποθετήστε το χυµένο υλικό σε 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ελαχιστοποιήστε την επαφή 
του χυµένου υλικού στο έδαφος για να αποτρέψετε την απορροή 
σε επιφανειακές υδάτινες οδούς. Βλέπε ενότητα 9 για την 
διάθεση-απόρριψη του υλικού. 

Ατοµική προστασία    :  
σε περίπτωση µεγάλης 
ποσότητας χυµένου 
υλικού    

Προστατευτικά γυαλιά για το πιτσίλισµα. Πλήρης στολή. 
Μπότες. Γάντια. Για να αποφύγετε την εισπνοή του προϊόντος, 
πρέπει να χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. 
Ο προτεινόµενος προστατευτικός ρουχισµός ενδέχεται να µην 
είναι επαρκής, συµβουλευτείτε έναν ειδικό πριν από το χειρισµό 
του προϊόντος.  



 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα, τα µάτια και το ρουχισµό. Χρησιµοποιείτε µόνο µε 
επαρκή εξοπλισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα, σπινθήρες, φλόγα. Για να 
αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή έκρηξης, απάγετε τον 
στατικό ηλεκτρισµό που συσσωρεύεται κατά την µεταφορά, µε 
γείωση και συνένωση των περιεκτών και του εξοπλισµού πριν 
από τη µεταφορά του υλικού. Χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό 
εξοπλισµό που παρέχει προστασία από έκρηξη (εξαερισµός, 
φωτισµός και χειρισµός υλικού). Πλυθείτε σχολαστικά µετά το 
χειρισµό. 

Αποθήκευση              :    Αποθηκεύετε τα εύφλεκτα υλικά σε ξεχωριστό, ασφαλές και 
εγκεκριµένο χώρο. Είναι προτιµότερο να αποθηκεύετε σε 
δωµάτιο µε ψύξη, υλικά που έχουν σηµείο καύσης χαµηλότερο 
από 37,8 oC. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά 
εξαεριζόµενο χώρο. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό 
και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 
Αποφύγετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης και θέρµανσης. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός εξάτµισης ή άλλοι µηχανικοί έλεγχοι 

ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε τον αέρα συγκεντρώσεις 
των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων καταληπτικών ορίων. 
Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος µατιών και τα ντους 
ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του σταθµού εργασίας. 

Μέτρα υγιεινής           :     
 

Πλύνετε τα χέρια µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το 
φαγητό, το κάπνισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της 
ηµέρας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής που 
προστατεύει κατά των οργανικών ατµών. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Προκαλεί κάψιµο του δέρµατος. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στα µάτια. 
Μυκητογέννεση         : Πιθανόν µεταλλαξιογόνο.  
Καρκινογένεση          : Πιθανόν καρκινογόνο.  



Επιδράσεις στον         : 
άνθρωπο 

Μπορεί να επηρεάσει την γονιµότητα. Επιβλαβές αν 
απορροφηθεί από το δέρµα, στην κατάποση και στην εισπνοή. 
Κίνδυνος µη αναστρέψιµων επιπτώσεων. 

 
8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα των          :    
προϊόντων διάσπασης       

Τα προϊόντα διάσπασης είναι περισσότερο τοξικά από την ίδια 
την ουσία. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος   : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R11 Πολύ εύφλεκτο. 
R20/21/22 Επιβλαβές κατά την εισπνοή, κατά την επαφή µε το 
δέρµα, στην κατάποση. 
R36 Ερεθιστικό για τα µάτια. 
R45 Κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης. 
S23 Μην εισπνέετε ατµούς. 
S29 Μην πετάτε σε αποχετευτικό αγωγό. 
S33 Λάβετε κατάλληλα µέτρα για τον στατικό ηλεκτρισµό. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΥΡΙΑ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα (ερεθιστικό), µε 
τα µάτια (ερεθιστικό), κατά την εισπνοή και την κατάποση. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό 

στους πνεύµονες. 
Κατάποση                   : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση           : Η ουσία πιθανόν να είναι τοξική στο αίµα και στο 

καρδιαγγειακό σύστηµα. Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση 
µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ζωτικά όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 



Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καίγεται σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα 

προϊόντα καύσης είναι οξείδια του άνθρακα και οξείδια του 
αζώτου.  

Μέσα πυρόσβεσης      : Χρησιµοποιείστε ξηρή χηµική ουσία σε µορφή σκόνης, σπρέι 
νερού, ψεκασµό µε νεφελωτήρες. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας νερό στην µολυσµένη 
επιφάνεια και εφαρµόστε τους τοπικούς κανονισµούς για τη 
διάθεση της ουσίας. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, 
χρησιµοποιήστε φτυάρι για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, απλώνοντας νερό στην µολυσµένη 
περιοχή. Αερίστε τον χώρο. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
ετικέτα του περιέκτη. Φοράτε προστατευτική ενδυµασία. 
∆ιατηρείτε την ουσία µακριά από θέρµανση, πηγές ανάφλεξης 
και ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες. 
Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Οι κενοί 
περιέκτες, ενδέχεται να έχουν υπολείµµατα της ουσίας και 
αποτελέσουν κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Πριν την διάθεση του 
περιέκτη, εξατµίστε σε απαγωγό υπολείµµατα της ουσίας. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον χώρο, 
χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Μην αποθηκεύετε σε θερµοκρασία 



µεγαλύτερη από 230C. 
 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, 

κατά την εισπνοή και κατάποση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο αίµα και καρδιαγγειακά προβλήµατα. Μπορεί να 
προκαλέσει προβλήµατα κατά την αναπαραγωγή και στο 
γενετικό υλικό. 

Ειδικές επισηµάνσεις : 
σε άλλες τοξικές 
επιδράσεις 

∆έρµα: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Κατάποση: Η κατάποση της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
γαστρεντερικά προβλήµατα, ναυτία, εµετό, διάρροια. Μπορεί, 
επίσης, να επηρεάσει και τη συµπεριφορά, το καρδιαγγειακό 
σύστηµα και τον εγκέφαλο.   
Εισπνοή: Προκαλεί ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα, στη 
µύτη, βήχα και φτέρνισµα. Μπορεί να επιδράσει στο αίµα, στον 
µεταβολισµό και στο ουροποιητικό σύστηµα.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Η ουσία δεν παράγει επικίνδυνα προϊόντα κατά την διάσπαση 
της. Τόσο η ουσία όσο και τα προϊόντα της διάσπασης της δεν 
είναι τοξικά. 

 



9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
R40 Πιθανός κίνδυνος µόνιµων επιπτώσεων. 

Φράσεις ασφάλειας   :   S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ- PVC 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. Τα συµπτώµατα είναι κοκκίνισµα 
και καταρροή. 

∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν 
κοκκίνισµα, φαγούρα και σκάσιµο. 

Εισπνοή                      : Σε περίπτωση εισπνοής, προκαλεί ερεθισµό στους πνεύµονες και 
στη βλεννώδη µεµβράνη. Προκαλεί ερεθισµό στους πνεύµονες. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο κρύο 
νερό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός 
είναι επίµονος.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν περικλείει κίνδυνο φωτιάς, ωστόσο µπορεί να καεί 

µαζί µε καύσιµα υλικά. Σε περίπτωση θερµικής αποσύνθεσης, 
εκλύονται τοξικά αέρια, όπως υδροχλώριο,  µονοξείδιο και 
διοξείδιο του άνθρακα. Για την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε 
πάντα προστατευτικά ρούχα, µάσκα και αναπνευστική συσκευή 
για προστασία από την πιθανή έκλυση αερίων υδροχλωρίου.   

Μέσα κατάσβεσης      :  Μην ρίχνετε νερό ή αφρό απευθείας στο λιωµένο υλικό, διότι 
υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για την κατάσβεση 
της φωτιάς χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, ξηρή χηµική ουσία, 



διοξείδιο του άνθρακα. 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε την εκχυµένη ποσότητα, ρίχνοντας νερό στην 
µολυσµένη περιοχή. Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για 
να καθαρίσετε. Μην δηµιουργείτε σκόνη της ουσίας κατά το 
καθάρισµα. Σε περίπτωση που υπάρχει σκόνη, καθαρίστε για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο ολίσθησης. Μην διοχετεύετε την ουσία 
σε αποχετευτικούς αγωγούς, σε ποτάµια και στο περιβάλλον.   

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και το δέρµα. Πλυθείτε µετά τον χειρισµό της ουσίας. 
Αερίστε το χώρο. Λάβετε µέτρα προστασίας κατά των στατικών 
εκκενώσεων. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια συνδέοντας 
και γειώνοντας όλον τον εξοπλισµό. 

Αποθήκευση              :    Αποθηκεύετε σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια, θερµότητα, πηγές ανάφλεξης και 
ηλιακό φως. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά από PVC, 
σε περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Σε περίπτωση που χειρίζεστε λιωµένο υλικό, χρησιµοποιήστε 
κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από τα αντίστοιχα 
διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει επαρκής 
εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 



 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Το πολυµερές δεν είναι επικίνδυνο, ωστόσο τα προϊόντα 

θερµικής αποσύνθεσης του πολυµερούς είναι ερεθιστικά και 
διαβρωτικά για το δέρµα, τα µάτια και τη βλεννώδη µεµβράνη. 
ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, κατά 
την εισπνοή και κατάποση. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     Το πολυµερές δεν είναι βιοδιασπάσιµο.  
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αν είναι εφικτό, ανακυκλώστε. Η απόρριψη του προϊόντος 
γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους περιφερειακούς, 
εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.   

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΥΒΟΥΤΑ∆ΙΕΝΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                       : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 



∆έρµα                       : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                    : Σε περίπτωση εισπνοής, µπορεί να παρουσιαστεί ερεθισµός στην 

αναπνευστική δίοδο. Οι τοξικολογικές επιπτώσεις της ουσίας 
δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί.   

Κατάποση                 : Οι τοξικολογικές επιπτώσεις της ουσίας δεν έχουν πλήρως 
διερευνηθεί.  

Χρόνια έκθεση          : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση.  
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 



ποσότητας υλικού    στον περιέκτη.  
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης, ατµών, αερίων. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.   

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 

από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό.  

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Η ουσία δεν είναι καρκινογόνος. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   



 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την       :       
ανθρώπινη υγεία 

Όπως όλα τα πολυµερή, η πολυουρεθάνη θεωρείται αδρανές 
υλικό. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

∆έρµα                       : Η επαφή λιωµένης ουσίας µε το δέρµα προκαλεί κάψιµο.  
Εισπνοή                    : Η εισπνοή δεν περικλείει ιδιαίτερο κίνδυνο.  
Κατάποση                 : Η κατάποση δεν θεωρείται πιθανός τρόπος έκθεσης.   

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής της λιωµένης ουσίας µε το δέρµα, 
πλυθείτε µε άφθονο παγωµένο νερό. Μην προσπαθείτε να 
ξεφλουδίσετε το πολυµερές από το δέρµα. Αναζητήστε αµέσως 



ιατρική βοήθεια. 
Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστούν ατµοί της ουσίας από υπερθέρµανση, 

µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει το άτοµο, 
χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί δύσπνοια 
χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Τα προϊόντα καύσης της πολυουρεθάνης είναι επικίνδυνα  και 

είναι διοξείδιο του άνθρακα, νερό και καπνός. Άλλα προϊόντα 
καύσης είναι υδροκυάνιο, αρωµατικοί και αλειφατικοί 
υδρογονάνθρακες.  

 
4.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Φυλάσσετε τον περιέκτη 
κλειστό. Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενους 
χώρους.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

 
5.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά για να 
αποτρέψετε την είσοδο σωµατιδίων στο µάτι, κατά τον χειρισµό 
της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Όταν χειρίζεστε λιωµένο υλικό, χρησιµοποιήστε προστατευτική 
ενδυµασία, που περιλαµβάνει γάντια, βαµβακερή ζακέτα µε 
µακριά µανίκια και µακρύ παντελόνι. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

∆εν απαιτείται αναπνευστική συσκευή, εφόσον ο χώρος παρέχει 
κατάλληλο εξαερισµό. 

 
6. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 
 

Χρόνια τοξικότητα     :     Επιβλαβές.   
 

7.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις               :     
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.. 

 
 
 

8.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Το πολυπροπυλένιο δεν είναι τοξική ουσία. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Η επαφή των µατιών µε σκόνη της ουσίας µπορεί να προκαλέσει 
ελαφρύ ερεθισµό. 

∆έρµα                         : Η επανειληµµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ελαφρύ 
ερεθισµό. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για απορρόφηση της ουσίας 
από το δέρµα.  

Εισπνοή                      : Η εισπνοή σκόνης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό 
στο αναπνευστικό σύστηµα. 

Επιπτώσεις από          : 
υπερέκθεση 

Η εισπνοή µεγάλων συγκεντρώσεων σκόνης της ουσίας µπορεί 
να ερεθίσει το αναπνευστικό σύστηµα και η συσσώρευση να 
προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό.  
Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 

σαπούνι.  
Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 

αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 



3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Το προϊόν καίγεται και η σκόνη της ουσίας µπορεί να 

σχηµατίσει εκρηκτικό µίγµα. Για την κατάσβεση της φωτιάς, 
χρησιµοποιείστε  ξηρή χηµική ουσία, νερό, διοξείδιο του 
άνθρακα.  

 
 
 

4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

 
Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 

(ενότητα 6). 
Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση έκχυσης, καθαρίστε την εκχυµένη ποσότητα και 
ανακτείστε ή ανακυκλώστε την ουσία. Για 
επαναχρησιµοποίηση. Φοράτε µάσκα για προστασία από τη 
σκόνη. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο της ουσίας σε 
αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους ή ποτάµια. Η ουσία επιπλέει.   

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Η σκόνη της ουσίας σχηµατίζει εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Ο 
εξοπλισµός θα πρέπει να γειώνεται για αποφευχθεί η 
συσσώρευση στατικών φορτίων. Μην εισπνέετε σκόνη της 
ουσίας. 

Αποθήκευση              :    Προστατέψτε την συσκευασία της ουσίας από φυσική φθορά. 
∆ιατηρείστε µακριά από το ηλιακό φως.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, από δέρµα ή 

βαµβακερά, αποδεκτά από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για 
ικανοποιητική χηµική προστασία. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει επαρκής 
εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 



 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία δεν είναι τοξική.  

 
 

8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Ανακυκλώστε την ουσία. Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε 
µεθόδους σύµφωνες µε τους περιφερειακούς, εθνικούς και 
τοπικούς νόµους και κανονισµούς.   

 
9.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                        : Οι ατµοί που εκλύονται όταν η ουσία είναι θερµή, µπορεί να 
προκαλέσουν ερεθισµό στα µάτια. 

∆έρµα                        : Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Η επαφή µε 
λιωµένη ουσία µπορεί να προκαλέσει κάψιµο.  

Εισπνοή                     : Η εισπνοή ατµών που εκλύονται από θέρµανση της ουσίας, 
µπορεί να προκαλέσει ναυτία, πονοκέφαλο, ζαλάδα καθώς και 
ερεθισµό στους πνεύµονες, στον λάρυγγα και στη µύτη.   

Κατάποση                  : ∆εν αποτελεί κίνδυνο σε φυσιολογικές συνθήκες χειρισµού. 
Χρόνια έκθεση          : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής λιωµένης ουσίας µε το δέρµα, πλυθείτε µε 
άφθονο κρύο νερό, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα για 
πιθανό κάψιµο.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα.  
Κατάποση                 : ∆εν υπάρχει κίνδυνος απορρόφησης της ουσίας µέσω της 

κατάποσης.  
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Το προϊόν είναι 
εύφλεκτο θερµοπλαστικό υλικό το οποίο µπορεί να προκαλέσει 
έντονο κάψιµο µε έντονη θέρµανση. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, νερό.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 



 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Ο χειρισµός της ουσίας σε υψηλές θερµοκρασίες, ενέχει τον 
κίνδυνο έκλυσης επικίνδυνων αερίων όπως µονοξείδιο και 
διοξείδιο του άνθρακα. Θα πρέπει να υπάρχει σύστηµα 
εξαερισµού στο χώρο που χειρίζεστε την ουσία, για να 
αποφύγετε το διασκορπισµό σκόνης της ουσίας.  

Αποθήκευση              :    Το υλικό δεν είναι επικίνδυνο, αν αποθηκευτεί σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες, εκλύονται ατµοί 
µονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά.  
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια από 

βαµβάκι, αποδεκτά από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για 
ικανοποιητική χηµική προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

∆εν απαιτείται σε φυσιολογικές συνθήκες.  

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Ανεπαρκή στοιχεία καρκινογένεσης. 



 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     Η ουσία δεν θεωρείται επικίνδυνη. 
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : R36/37 Ερεθιστικό στα µάτια και στο αναπνευστικό σύστηµα. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ 
 
 



1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Επικίνδυνη ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. Είναι 

ερεθιστική και διεισδυτική ουσία. 
Εισπνοή                     : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. 
Κατάποση                  : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση          : Η ουσία είναι τοξική για το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η 

συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
σε ζωτικά όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 

καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Η ουσία 
όταν θερµαίνεται, αποσυντίθεται και εκλύει καυστικό και 
ερεθιστικό καπνό. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 



 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αραιώστε µε νερό, καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο 
(χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη 
ετικέτα στον περιέκτη. Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας 
άφθονο νερό στη µολυσµένη περιοχή. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την 
στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα δοχεία, 
ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν 
επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε σε απαγωγό. ∆ιατηρείτε µακριά 
από ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικές ουσίες, οξέα, 
αλκάλια και υγρασία. 

Αποθήκευση              :    Η ουσία είναι υγροσκοπική. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε 
δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο και µακριά από ασύµβατα 
αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Μην 
αποθηκεύετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 23 0C.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 



Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : 
στις τοξικές επιπτώσεις 
Της ουσίας       

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισµό στο δέρµα. 
Μπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα. Η συνεχής και 
παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση και δερµατίτιδα.  
Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια, 
βλεφαρόσπασµους, δακρύρροια, υπεραιµία του επιπεφυκώτος. 
Τα ανωτέρω δεν συνιστούν µόνιµη βλάβη και εξαλείφονται µε 
πλύσιµο µε άφθονο νερό.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική 
δίοδο. Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να 
επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική 
δυσλειτουργία. Μπορεί να επιδράσει στο κεντρικό νευρικό 
σύστηµα, να προκαλέσει αναισθησία, σπασµούς, υπνηλία, ζάλη, 
στο αίµα, στην αναπνευστική λειτουργία (χρόνιο πνευµονικό 
οίδηµα, κυάνωση), στο καρδιαγγειακό σύστηµα (αρρυθµία, 
υπόταση, βραδυκαρδία, καρδιακά επεισόδια), στο ενδοκρινικό 
σύστηµα (υπογλυκαιµία), στο ουροποιητικό σύστηµα και στο 
συκώτι. Τα ίδια συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν και σε 
περίπτωση χρόνιας ή παρατεταµένης έκθεσης. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο τοξικά από 
την ίδια την ουσία. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα και κατά 
την κατάποση. 



Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: RDX  
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Εκρηκτική ουσία. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι τοξική. Η εισπνοή ή κατάποση της ουσίας µπορεί 
να προκαλέσει οξεία ή χρόνια συµπτώµατα όπως πονοκέφαλο, 
ναυτία και διαταραχές στον ύπνο. Έχουν επίσης παρατηρηθεί 
σπασµοί επιληπτικού τύπου. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                         : Προκαλεί µικρό ερεθισµό του δέρµατος. Έχει ωστόσο 

παρατηρηθεί αλλεργική δερµατίτιδα. Είναι πιθανή η 



απορρόφηση της ουσίας µέσω του δέρµατος. 
Εισπνοή                      : Η εισπνοή της ουσίας προκαλεί µικρό ερεθισµό. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την 
επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα 
πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, 
αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια 
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά, γιατί υπάρχει µεγάλος 

κίνδυνος έκρηξης. Αµέσως εκκενώστε το χώρο και ειδοποιείστε 
την πυροσβεστική. Σε περίπτωσης φωτιάς, ή έκρηξης µην 
εισπνέετε καπνούς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Μαζέψτε το υλικό που χύθηκε µε ένα φτυάρι από αλουµίνιο ή 
ξύλο και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ξεπλύνετε τη µολυσµένη 
περιοχή µε νερό. Καταστρέψτε µε καύση µικρές ποσότητες.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε την 



παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα, τα µάτια 
και τον ρουχισµό. Η τριβή, η δόνηση, η φωτιά ή άλλες πηγές 
ανάφλεξης µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Χειρίζεστε το υλικό 
µε προσοχή και όχι βίαια. Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής. Μετά 
την χρήση κλείνετε καλά τον περιέκτη. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε χώρο αποθήκευσης εγκεκριµένο για εκρηκτικές ουσίες. 
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα, η χρήση γυµνής φλόγας 
και όλες οι άλλες πηγές ανάφλεξης σε χώρο αποθήκευσης 
εκρηκτικών υλικών. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά . 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά τον 

χειρισµό της ουσίας. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό, για 

προστασία από τις φλόγες και τον στατικό ηλεκτρισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε ατµούς.  

 
7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικότητα               : Η ουσία είναι επιβλαβής στους υδρόβιους οργανισµούς και 

µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. Μικρές ποσότητες της 
ουσίας µπορούν να καταστραφούν µε καύση. Η απόρριψη του 
προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε διεθνή νοµοθεσία 
για εκρηκτικά. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 



Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R2 Κίνδυνος έκρηξης από δόνηση, τριβή, φωτιά και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. 
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
R52/53 Είναι επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισµούς και 
µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S22 Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. 
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να απορρίπτονται 
µε ασφαλή τρόπο. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητείστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση (επιδεικνύοντας την ετικέτα 
του περιέκτη). 

 
 
 
 

10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΣΤΥΡΕΝΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Εύφλεκτο υγρό. Εύφλεκτοι οι ατµοί της ουσίας. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η κατάποση είναι επιβλαβής, υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει το 
υλικό στους πνεύµονες και να προκαλέσει βλάβη. Ενδέχεται να 
προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια και στο δέρµα. Μπορεί να 
προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 
Μπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην αναπαραγωγή και 
στο έµβρυο. Ενδέχεται να προκαλέσει καρκίνο, σύµφωνα µε τα 
εργαστηριακές µελέτες στα ζώα.. Τα ζωτικά όργανα, στα οποία 
έχει επίδραση η ουσία είναι το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια . 
∆έρµα                        : Η ουσία µπορεί να απορροφηθεί µέσω του δέρµατος. Η συνεχής 

ή παρατεταµένη έκθεση προκαλεί ξηρότητα/ σκάσιµο του 
δέρµατος και δερµατίτιδα.  

Εισπνοή                    : Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατµών µπορεί να 
προκαλέσει πνευµονίτιδα και προβλήµατα στο αναπνευστικό 
σύστηµα. Επίσης προκαλεί πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυµική τάση, 
απώλεια συντονισµού ακόµη και τον θάνατο.  

Κατάποση                 : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει κατάρρευση του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος η οποία χαρακτηρίζεται αρχικά από 
υπερένταση ενώ στη συνέχεια εµφανίζεται πονοκέφαλος, ζάλη, 
υπνηλία και ναυτία. Σε προχωρηµένο στάδιο µπορεί να 
προκαλέσει λιποθυµία, απώλεια των αισθήσεων, κώµα ακόµη 
και τον θάνατο. Η αναρρόφηση της ουσίας στους πνεύµονες 
µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, η οποία µπορεί να 
είναι θανατηφόρος.  



Χρόνια έκθεση             : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Οι ατµοί της 
ουσίας σχηµατίζουν µίγµα εκρηκτικό µε τον αέρα.  Το στυρένιο 
είναι εύφλεκτο υγρό. Μπορεί να απελευθερώσει ατµούς οι 
οποίοι σχηµατίζουν εκρηκτικό µίγµα σε θερµοκρασίες πάνω από 
το σηµείο ανάφλεξης της ουσίας. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν 
οι περιέκτες της ουσίας αν εκτεθούν σε µεγάλες θερµοκρασίες 
εξαιτίας πιθανής φωτιάς.   

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Η ουσία είναι πιο ελαφριά από το νερό και δυσδιάλυτη σε αυτό. 
Η φωτιά µπορεί να εξαπλωθεί µε τη χρήση νερού. 
Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 



ποσότητας υλικού    στον περιέκτη. Αερίστε το χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό 
από τη µολυσµένη περιοχή. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε σχολαστικά µετά 
το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε 
πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Λάβετε προληπτικά µέτρα 
για την στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική 
συνέχεια, συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα 
δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να 
περιέχουν εκρηκτικούς ατµούς. Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο 
αέρα για εργασίες πλήρωσης, εκκένωσης, χειρισµού. Μην  
κάνετε κοπές, γεωτρήσεις, λειοτριβήσεις, συγκολλήσεις ή 
παρόµοιες εργασίες  σε δοχεία ή κοντά σε αυτά. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Αποφύγετε την έκθεση 
στο φως του ηλίου.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 
Μυκητογέννεση         : Έχουν σηµειωθεί περιστατικά όπως απόκλιση χρωµοσωµάτων, 

σε εργαζόµενους που εκτίθενται στην ουσία.  
Καρκινογένεση          : Ανεπαρκή στοιχεία καρκινογένεσης. 

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Το στυρένιο δεν απορροφά ηλιακή ακτινοβολία, συνεπώς δεν θα 
επιτευχθεί άµεσα φωτόλυση στην ατµόσφαιρα ή στην επιφάνεια 
του νερού. Το στυρένιο αναµιγνύεται γρήγορα σε φωτοχηµικές 
αντιδράσεις στον αέρα και δηµιουργεί αιθαλοµίχλη (αστικό 
νέφος). 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών κινδύνων του 
υλικού που παράγει, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων. Η 
απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε τους 
περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς.  

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R10 Εύφλεκτο υλικό. 
R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 
R20 Επιβλαβές κατά την εισπνοή. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S23 Μην εισπνέετε αέρια/ατµούς/ καπνούς. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 



Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επικίνδυνο µε εισπνοή. Ναρκωτικό σε µεγάλες συγκεντρώσεις 
ατµών. Εισπνοή στους πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει χηµική 
πνευµονίτιδα η οποία µπορεί να είναι θανατηφόρος.  

Κίνδυνοι ασφαλείας   : Πολύ εύφλεκτο. Εξαιρετικά µεγάλος κίνδυνος ανάφλεξης των 
ατµών σε κανονικές θερµοκρασίες χειρισµού. Κατά τον 
χειρισµό µπορεί να δηµιουργηθούν ηλεκτροστατικά φορτία. 

Περιβαλλοντικοί    :  
κίνδυνοι 

∆εν σηµειώνονται ειδικοί κίνδυνοι. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Πιθανά συµπτώµατα :       
 

Ερεθισµός του δέρµατος, µατιών και του αναπνευστικού 
συστήµατος. Πονοκέφαλος. Ναυτία, Ζάλη, Νάρκωση. 

Πρώτες βοήθειες-      : 
Εισπνοή  

Μετακινείστε (το πάσχον άτοµο) στο καθαρό αέρα. Αν δεν 
επέλθει γρήγορα ανάκαµψη ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 

Πρώτες βοήθειες-      : 
∆έρµα 

Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό. Πλύνετε το δέρµα µε νερό, 
χρησιµοποιώντας σαπούνι εάν υπάρχει. Αν εµφανιστεί επίµονος 
ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 

Επαφή µε τα µάτια     : Ξεπλύνετε τα µάτια µε άφθονο νερό. Αν εµφανιστεί επίµονος 
ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 

Πρώτες βοήθειες-      :  
κατάποση 

Μην προκαλείτε εµετό. Μη δίνετε τίποτα από το στόµα. Αν δεν 
επέλθει γρήγορα ανάκαµψη ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. 

Συµβουλευτείτε          : 
ειδικούς  

Μπορεί να προκληθεί δερµατίτιδα από παρατεταµένη ή 
επαναλαµβανόµενη έκθεση. Εισπνοή στους πνεύµονες µπορεί 
να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα. Προκαλεί εξασθένηση του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος. Έντονη έκθεση µπορεί να 
προκαλέσει θολή όραση, τρεµούλιασµα, κοφτή και γρήγορη 
αναπνοή, παραλήρηµα και λιποθυµία. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Ειδικοί κίνδυνοι          :     
 

Αν συµβεί ατελής καύση µπορεί να αναπτυχθεί µονοξείδιο του 
άνθρακα. Επιπλέει και µπορεί να αναφλεγεί στην επιφάνεια του 
νερού. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα, εξαπλώνονται στην 
επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατή η ανάφλεξη από 
απόσταση. 

Μέσα πυρόσβεσης     :  Αφρός. Ξηρά χηµική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άµµος ή 
χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε µικρές πυρκαγιές. 

Ακατάλληλα µέσα      : 
πυρόσβεσης       

Εκτόξευση νερού. 

Προστατευτικός         : 
εξοπλισµός 

Πλήρης προστατευτικός ρουχισµός και αυτόνοµη αναπνευστική 
συσκευή. 

Άλλες πληροφορίες   : ∆ιατηρείτε τα γειτονικά (προς τη φωτιά) δοχεία δροσερά 
ψεκάζοντας τα µε νερό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

 



 
Ατοµικά µέτρα           :   
προφύλαξης                       
 

Αποφύγετε την  επαφή µε το δέρµα, µάτια, το ρουχισµό. Μην 
εισπνέετε ατµούς. Αερίστε καλά τη µολυσµένη περιοχή. Σβήστε 
τις γυµνές φωτιές. Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Αποµακρύνετε από την 
περιοχή το µη απαραίτητο προσωπικό. Κλείστε τις διαρροές αν 
αυτό µπορεί να γίνει χωρίς προσωπικό κίνδυνο. Πάρετε 
προληπτικά µέτρα κατά του στατικού ηλεκτρισµού.  

Ατοµική προστασία   :  Φοράτε γάντια και ολόσωµη φόρµα. Το ‘Viton’ παρέχει καλή 
αντίσταση, άλλα υλικά µπορεί να είναι λιγότερο κατάλληλα. 
Ελέγξτε µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού αν το επίπεδο 
προστασίας είναι αρκετό. Φοράτε παπούτσια ή µπότες 
ασφαλείας- ανθεκτικά στα χηµικά. Ελέγξτε µε τον προµηθευτή 
του εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας είναι αρκετό. Για 
οδηγίες σχετικά µε αναπνευστική προστασία δείτε την 
παράγραφο 6. 

Προστασία                : 
περιβάλλοντος     
 

Προλάβετε τη µόλυνση του εδάφους και των νερών. Προλάβετε 
τη διασπορά ή την είσοδο σε αγωγούς, χαντάκια ή ποτάµια, 
χρησιµοποιώντας χώµα, άµµο ή άλλα κατάλληλα εµπόδια. 

Μέθοδοι καθαρισµού-: 
µικρές διαρροές 

Απορροφήστε ή συγκρατήστε το υγρό µε άµµο, χώµα ή υλικό 
συγκράτησης διαρροών. Φτυαρίστε και τοποθετείστε σε δοχείο 
µε ετικέτα που κλείνει καλά για την ασφαλή, στη συνέχεια, 
απόρριψη. Βάλτε διαρρέοντα δοχεία σε βαρέλια µε σχετική 
ετικέτα. Βουρτσίστε τη µολυσµένη επιφάνεια µε 
απορρυπαντικό. Μεταχειριστείτε τα εκπλύµατα ως µολυσµένα 
απορρίµµατα.   

Μέθοδοι καθαρισµού-: 
µεγάλες διαρροές 

Μεταφέρατε σε δοχείο µε καπάκι και µε ετικέτα του 
περιεχοµένου του για επανάκτηση του ή ασφαλή απόρριψη. 
Μεταχειριστείτε τα υπολείµµατα όπως και στη µικρή διαρροή. 

 Άλλες πληροφορίες  : Κίνδυνος έκρηξης. Ενηµερώστε τις υπηρεσίες εκτάκτου 
ανάγκης αν το υγρό εισέλθει σε επιφανειακές αποχετεύσεις 
νερού. Οι ατµοί µε αέρα µπορεί να σχηµατίσουν µίγµα 
εκρηκτικό. ∆είτε το τµήµα 9 για πληροφορίες ως προς την 
απόρριψη προϊόντος.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
    

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, µάτια και ρουχισµό. Μην 
εισπνέετε ατµούς. Σβήστε κάθε γυµνή φωτιά. Αποµακρύνατε 
πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τους σπινθήρες. Μην καπνίζετε. 
Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά της δηµιουργίας στατικού 
ηλεκτρισµού. Γειώστε όλα τα µηχανήµατα. Χρήση τοπικού 
συστήµατος αποµάκρυνσης παραπροϊόντων. Μην αδειάζετε σε 
οχετούς.  

Θερµοκρασίες             : 
χειρισµού    

Συνήθη περιβάλλοντος. 

Απαιτήσεις για            : 
εξοπλισµούς στους 
αποθηκευτικούς χώρους   

Φυλάσσετε µακριά από το άµεσο ηλιακό φως και άλλες πηγές 
θερµότητας ή ανάφλεξης. Μην καπνίζετε στους αποθηκευτικούς 
χώρους. Φυλάγετε το δοχείο ερµητικά κλειστό και σε καλά 



 αεριζόµενο χώρο. 
Θερµοκρασίες             : 
αποθήκευσης 

Συνήθη περιβάλλοντος. 

Μεταφορά προϊόντος  : Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά του στατικού ηλεκτρισµού. 
Γειώστε όλα τα µηχανήµατα. Αποφύγετε τις εκτινάξεις 
(πιτσιλίσµατα) κατά το γέµισµα. Μην χρησιµοποιείτε 
πεπιεσµένο αέρα για την πλήρωση (γέµισµα), εκκένωση ή 
χειρισµό του προϊόντος. Αν χρησιµοποιούνται αντλίες 
εκφόρτωσης αυτές πρέπει να είναι µονταρισµένες µε µη 
αναπόσπαστες βαλβίδες πίεσης ασφαλείας. Περιορίστε, κατά 
την άντληση, τη ταχύτητα ροής της σωληνογραµµής για να 
αποφύγετε την ανάπτυξη ηλεκτροστατικού ηλεκτρισµού. 
Αναφερθείτε στον εφοδιαστή σας αν απαιτούνται επιπλέον 
οδηγίες για την µεταφορά του προϊόντος. 

Προτεινόµενα υλικά   : Για δοχεία ή για επένδυση δοχείων, χρησιµοποιείτε µαλακός 
χάλυβας (mild steel), ανοξείδωτος χάλυβας. Για δοχεία 
χρωµάτων χρησιµοποιείτε πυριτικός ψευδάργυρος (zinc 
silicate), εποξικές ρητίνες. 

Ακατάλληλα υλικά      : PVC φυσικό καουτσούκ ή βουτυλικό ή νεοπρενίου. 
 

6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέτρα υγιεινής          :      
 

Πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν την επαναχρησιµοποίηση. 

Προστασία                 : 
αναπνευστικού 
συστήµατος  

Εάν οι µηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις στον 
αέρα σε επίπεδα ικανοποιητικά για την υγεία των εργαζοµένων, 
επιλέξτε τον κατάλληλο προστατευτικό αναπνευστικό 
εξοπλισµό για ειδικές συνθήκες σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Ελέγξτε µε τους προµηθευτές τον αναπνευστικό 
εξοπλισµό προστασίας. 
Όπου δεν είναι κατάλληλη η χρήση αναπνευστήρα µε φίλτρο 
αερίων (π.χ. υψηλές συγκεντρώσεις αερίων, κίνδυνος έλλειψης 
οξυγόνου, περιορισµένος χώρος) χρησιµοποιείστε συσκευή 
αναπνοής θετικής πίεσης. 

Προστασία χεριών     : Φοράτε αδιαπέραστα γάντια για πιθανή επαφή µε το υγρό. Το 
‘Viton’ παρέχει καλή αντίσταση, άλλα υλικά µπορεί να είναι 
λιγότερο κατάλληλα. Ελέγξτε µε τον προµηθευτή του 
εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας είναι αρκετό. 

Προστασία µατιών     : Γυαλιά για χηµικά. 
Προστασία σώµατος  : Συνήθης ρουχισµός εργασίας, παπούτσια ή µπότες ασφαλείας- 

ανθεκτικά στα χηµικά. Αν υπάρχει πιθανότητα να συµβούν 
εκτινάξεις, τότε φοράτε αδιάβροχο µε µακριά µανίκια. Ελέγξτε 
µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού αν το επίπεδο προστασίας 
είναι αρκετό. 

Γενική ατοµική           : 
προστασία 

Το «σηµείωση για το δέρµα» σηµαίνει ότι σηµαντική επίσης 
έκθεση µπορεί να συµβεί µε την απορρόφηση υγρού δια του 
δέρµατος και ατµών δια των µατιών και των βλεννωδών 
µεµβρανών. 

 



7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ερεθισµός στο           :  
δέρµα             

Ερεθιστικό. 

Ερεθισµός στα µάτια :     Ερεθιστικό. 
Ευαισθητοποίηση      : 
του δέρµατος   

∆εν είναι ευαισθητοποιητής του δέρµατος. 

Επαναλαµβανόµενη  : 
δόση τοξικότητας 

Επαναλαµβανόµενη έκθεση επηρεάζει το νευρικό σύστηµα. 
Επαναλαµβανόµενη έκθεση επηρεάζει το αναπνευστικό 
σύστηµα. Παρατηρήθηκαν επιπτώσεις µόνο σε µεγάλες δόσεις. 

Μυκητογέννεση         : ∆εν είναι µεταλλαξιγόνο.  
Καρκινογένεση          : ∆εν είναι καρκινογόνο. 
Αναπτυσσόµενη        :      
τοξικότητα 

Προκαλεί εµβρυοτοξικότητα σε τοξικές δόσεις στη µητέρα. 

Επιδράσεις στον       : 
άνθρωπο 

∆ιαβάστε το κεφάλαιο 2 για πληροφορίες σχετικά µε τις 
επιδράσεις στον άνθρωπο. Παρατεταµένη/ επαναλαµβανόµενη 
έκθεση µπορεί να προκαλέσει αποστέρηση του λίπους του 
δέρµατος που µπορεί να οδηγήσει σε δερµατίτιδα. Μεγάλη 
έκθεση µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Εισπνοή στους 
πνεύµονες µπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα, η οποία 
µπορεί να είναι θανατηφόρος.  

 
8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Κινητικότητα               :    
 

Επιπλέει στο νερό. Εξατµίζεται µέσα σε µια µέρα από τις 
επιφάνειες του νερού και του εδάφους. Προϊόν  που παραµένει 
στην επιφάνεια του εδάφους, εξατµίζεται σε µια µέρα. Αν το 
προϊόν µπει στο έδαφος θα έχει γρήγορη κινητικότητα και 
µπορεί να µολύνει τα υπόγεια νερά.  

Εµµονή/ διάσπαση      :     
 

Άµεσα διασπάσιµο. Οξειδώνεται γρήγορα µε φωτοχηµικές 
αντιδράσεις στον αέρα. Ολοκληρωµένος χρόνος ηµίσειας ζωής 
1- < 10 ηµέρες. Περικλείει σηµαντικό κίνδυνο µείωσης του 
οξυγόνου στα υδάτινα συστήµατα. 

Βιοσυσσώρευση          :    
 

∆εν βιοσυσσωρεύεται σηµαντικά. 

Οξεία τοξικότητα-       : 
ψάρια 

Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς. 

Οξεία τοξικότητα-       : 
ασπόνδυλα 

Ελαφρά τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς. 

Οξεία τοξικότητα-       : 
φύκια 

Πρακτικά µη τοξικό. 

Οξεία τοξικότητα-       : 
βακτήρια 

Πρακτικά µη τοξικό. 

Μεταχείριση                : 
αποβλήτων  

Πρακτικά µη τοξικό. 

Άλλες πληροφορίες     : Με την προοπτική µεγάλου ποσού απώλειας από το διάλυµα, 
είναι απίθανο το προϊόν να προκαλέσει σηµαντική βλάβη στην 



υδρόβια ζωή.  
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Εναπόθεση                 :    
απορριµµάτων     

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 
Αλλιώς ελεγχόµενη καύση.  

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 
Αλλιώς ελεγχόµενη καύση. 

Απόρριψη                  : 
συσκευασιών  

Στεγνώστε απόλυτα τα δοχεία. Μετά το στέγνωµα αερίστε σε 
ασφαλές µέρος µακριά από σπινθήρες και φωτιά. Τα 
υπολείµµατα µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο έκρηξης. Μην 
τρυπάτε ή κόβετε ή συγκολλάτε βαρέλια που δεν έχουν 
καθαριστεί. Στείλτε τα σε ανακατασκευαστές βαρελιών ή 
αναµορφωτές µετάλλων. 

Τοπική νοµοθεσία     : Οι διδόµενες πληροφορίες θεωρούνται κατάλληλες για ασφαλή 
απόρριψη. Πάντως αν η τοπική νοµοθεσία είναι αυστηρότερη, 
αυτή πρέπει να εφαρµόζεται. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Ετικέτα κατά ΕΕ/Αριθ : 203-625-9 
Όνοµα ετικέτας κατά  : 
ΕΕ     

ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 

Κατάταξη ΕΕ              : F XN 
Φράσεις κινδύνου       : 
ΕΕ      

R20 Επικίνδυνο µε εισπνοή. 
R11 Πολύ εύφλεκτο. 

Φράσεις ασφάλειας    : 
ΕΕ      

S16 Φυλάγετε µακριά από πηγές ανάφλεξης-µη καπνίζετε. 
S25 Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
S29 Μην αδειάζετε σε οχετούς. 
S33 Πάρτε προληπτικά µέτρα κατά της δηµιουργίας στατικού 
ηλεκτρισµού. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    
 

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. Έχει αναφερθεί βλάβη 
του κεντρικού νευρικού συστήµατος και ενδεχοµένως ο θάνατος 
ως αποτέλεσµα κατάχρησης της αντοχής του ανθρώπου µετά 
από επανειληµµένες και παρατεταµένες εκθέσεις σε υψηλές 
συγκεντρώσεις ατµών.  

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Αναφορά                    : 
 

Το περιεχόµενο και η δοµή του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας 
είναι σύµφωνο µε την Κοινοτική Οδηγία 93/112/EC της 10 
∆εκεµβρίου 1993 που ανανεώνει την Οδηγία 91/155/EEC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΡΙΝΙΤΡΟΤΟΛΟΥΟΛΙΟ/ ΤΝΤ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και           :      
συµπτώµατα 

Η ουσία είναι τοξική αν εισπνευστεί, σε επαφή µε το δέρµα ή σε 
περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
Εισχωρεί εύκολα στο δέρµα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε 
περίπτωση τριβής, δόνησης, αν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες πηγές 
θερµότητας. Η εισπνοή ή η επαφή µε το δέρµα µικρών δόσεων 
της ουσίας προκαλεί ερεθισµό στη βλεννώδη µεµβράνη και 
βήχα. Υψηλότερες δόσεις προκαλούν πονοκέφαλο, έλλειψη 
πείνας, ζάλη, αρρώστια, υπόταση και αδιαθεσία. Υπάρχει 
κίνδυνος συσσωρευµένων επιδράσεων. Μπορεί να ερεθίσει το 
δέρµα και η συνεχής και παρατεταµένη επαφή µπορεί να 
προκαλέσει έκζεµα και κίτρινο αποχρωµατισµό του δέρµατος. 
Είναι τοξική ουσία για τους υδρόβιους οργανισµούς και µπορεί 
να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο ζεστό 
νερό και σαπούνι για 20 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  



Εισπνοή                    :  Σε περίπτωση εισπνοής καπνών από έκρηξη της ουσίας, 
µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει το άτοµο, 
χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί δύσπνοια 
χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Μην έρχεστε αντιµέτωποι µε την φωτιά από εκρηκτικές ουσίες. 

Προσπαθήστε να αποµακρύνετε την φωτιά από εκρηκτικά 
υλικά. Αποµακρύνετε το προσωπικό από το χώρο σε έναν πιο 
ασφαλή (1 χλµ). Κατά την αποσύνθεσή της ουσίας εκλύονται  
τοξικά οξείδια του αζώτου, αιθάλη και µαύρος καπνός. Φοράτε 
πλήρη προστατευτική ενδυµασία και αναπνευστική συσκευή.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιήστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
διοξείδιο του άνθρακα, αφρό ή νερό µε καταιονισµό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας. Χρησιµοποιείτε 
αναπνευστική συσκευή, προστατευτικά γυαλιά και πλαστικά 
γάντια. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 
αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους, ποτάµια. Καθαρίστε το 
υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό 
τα υπολείµµατα της ουσίας. Τοποθετήστε την κατάλληλη 
ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το χώρο. Αποµακρύνετε πηγές 
ανάφλεξης.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Λάβετε µέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων. 
Αποφύγετε την δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Μην 
χρησιµοποιείτε κοντά σε πηγές θερµότητας. Τα δοχεία, ακόµη 
και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν 
εκρηκτικούς ατµούς.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, 



µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Ενδείκνυται οι περιέκτες 
της ουσίας να είναι από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Αποφύγετε να δηµιουργείτε σκόνη της 
ουσίας, διατηρώντας την υγρή εάν είναι δυνατόν. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά  δερµάτινα ή 
βαµβακερά γάντια.  

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό και αγώγιµες µπότες. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Επιδράσεις άµεσης    : 
δηλητηρίασης 

Η σκόνη και οι ατµοί της ουσίας προκαλούν δακρύρροια, πόνο 
κοκκίνισµα της µεµβράνης των βλεφάρων µε κίνδυνο βλάβης 
του κερατοειδούς χιτώνα. Επίσης, προκαλεί πονοκέφαλο, 
δύσπνοια, ίλιγγο, γαστρεντερική δυσλειτουργία, ανορεξία, 
εκροή σαλιών. Οι επιδράσεις από τη χρόνια δηλητηρίαση είναι 
αιµολυτική αναιµία, βλάβη στο συκώτι, προβλήµατα στο αίµα, 
τα οποία σταδιακά οδηγούν σε χρόνια αναιµία. Η βλάβη στο 
συκώτι µπορεί να οδηγήσει σε κύρωση του ύπατος. Προκαλεί 
δερµατική φλεγµονή, καταρράκτη (µατιού) και πολυνευρωτικές 
µεταβολές. Μπορεί να προκαλέσει µεθαιµοσφαιρική αναιµία 
που χαρακτηρίζεται από ναυτία, υπνηλία, πονοκεφάλους, 
δύσπνοια, κυάνωση (γαλαζωπός αποχρωµατισµός του δέρµατος 
εξαιτίας την ελλιπούς οξυγονώσεως του αίµατος), 

Καρκινογένεση          : Ούτε η ουσία ούτε τα συστατικά της δεν συγκαταλέγονται ως 
καρκινογόνα.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Κίνδυνος για το         : 
περιβάλλον     
 

Το ΤΝΤ πρακτικά δεν διαλύεται στο νερό. Τα προϊόντα της 
θερµικής του διάσπασης αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον. 
Σε µεγάλες συγκεντρώσεις δηλητηριάζει τους υδρόβιους 



οργανισµούς. 
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς. Οι κενοί περιέκτες ενδέχεται να έχουν 
υπολείµµατα της ουσίας οπότε θεωρούνται επικίνδυνοι. Στείλτε 
τους σε εγκεκριµένες µονάδες διαχείρισης αποβλήτων. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      
 
 

R2 Κίνδυνος έκρηξης από τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές 
ανάφλεξης. 
R23/24/25 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, επαφής µε το δέρµα, 
κατά την κατάποση. 
R33 Κίνδυνος συσσωρευµένων επιδράσεων. 
R51/53 Τοξική ουσία για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί 
να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

Φράσεις ασφάλειας  : 
ΕΕ      

    S35 Η ουσία και ο περιέκτης θα πρέπει να απορριφθούν µε  
ασφαλή τρόπο. 

    S22/23 Μην αναπνέετε σκόνη και ατµούς της ουσίας. 
    S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 
    S51/53 Χρησιµοποιείτε σε χώρο µε εξαερισµό, αποφύγετε 
την έκθεση. 

    S62 Σε περίπτωση κατάποσης, µην προκαλείτε εµετό, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε την ετικέτα 
του περιέκτη.  

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 



 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Επικίνδυνη ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. Είναι 

ερεθιστική και διεισδυτική ουσία. 
Εισπνοή                     : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. 
Κατάποση                  : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση κατάποσης. 
Χρόνια έκθεση          : Η ουσία είναι τοξική για τα νεφρά, το κεντρικό νευρικό 

σύστηµα, τη καρδιά, το συκώτι και την αναπνευστική δίοδο. Η 
συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
σε ζωτικά όργανα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 
 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 

καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και 
αλογονοµένα συστατικά.   

Μέσα κατάσβεσης       : Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 



 σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό µε απορροφητικό µέσο (χώµα) και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα 
στον περιέκτη.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την 
στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. Τα δοχεία, 
ακόµη και εκείνα που έχουν αδειάσει, µπορεί να περιέχουν 
επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε σε απαγωγό.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, πηγές ανάφλεξης και 
θερµότητα. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και 
σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 



εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τρόποι εισόδου της      : 
ουσίας στον οργανισµό 

Επαφή µε το δέρµα, τα µάτια. Μέσω εισπνοής, κατάποσης. 

Τοξικές επιπτώσεις      : Η ουσία είναι τοξική για το νεφρό, το κεντρικό νευρικό 
σύστηµα, το συκώτι, τη καρδιά και την αναπνευστική δίοδο. Η 
ουσία είναι επικίνδυνη σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
(ερεθιστική, διεισδυτική), σε περίπτωση εισπνοής και 
κατάποσης.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας είναι περισσότερο τοξικά 
από την ίδια την ουσία. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
R36/38 Ερεθιστικό στα µάτια και στο δέρµα. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S23 Μην εισπνέετε αέρια/ατµούς/ καπνούς. 
S36/37 Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό και 
γάντια. 
S61 Αποφύγετε την διοχέτευση της ουσίας στο περιβάλλον. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 



Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ  
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. ∆ιαβρωτική ουσία. Η επαφή µε 
τα µάτια µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα, 
ακόµη και τύφλωση. 

∆έρµα                         : Ερεθιστική και διαβρωτική ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το 
δέρµα. Μπορεί να προκαλέσει φλεγµονή. 

Εισπνοή                     : Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό 
στους πνεύµονες. Σοβαρή και µεγάλη έκθεση µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες, αναισθησία και θάνατο. 

Χρόνια έκθεση          : Η συνεχής έκθεση των µατιών στη σκόνη της ουσίας µπορεί να 
προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. Η συνεχής έκθεση του 



δέρµατος µπορεί να προκαλέσει δερµατίτιδα. Η συνεχής 
εισπνοή σκόνης της ουσίας προκαλεί ερεθισµό και βλάβη στους 
πνεύµονες.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία µπορεί να καεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα προϊόντα 

καύσης είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Όπως στις 
περισσότερες οργανικές στερεές ουσίες, η φωτιά είναι πιθανή σε 
υψηλές θερµοκρασίες. Η σκόνη της ουσίας εξαπλώνεται στον 
αέρα και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αν εκτεθεί σε πηγή 
ανάφλεξης. 

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Χρησιµοποιείστε για την κατάσβεση φωτιάς ξηρή χηµική ουσία, 
σε περίπτωση µικρής φωτιάς. Για την κατάσβεση µεγαλύτερης 
φωτιάς, χρησιµοποιείστε αφρό, νερό µε καταιονισµό ή ψεκασµό 
µε νεφελωτήρες (water fog). 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα εργαλεία (φτυάρι σε µεγάλη 
έκχυση) για να  µεταφέρετε την εκχυµένη ποσότητα, µε ασφαλή 
τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Ολοκληρώστε το καθάρισµα, ρίχνοντας άφθονο νερό στη 



µολυσµένη περιοχή. Μην ρίχνετε νερό στους περιέκτες. Μην 
αγγίζετε την εκχυµένη ποσότητα. Αποµακρύνετε όλες τις πηγές 
ανάφλεξης. Αποτρέψτε την εξάπλωση ή την είσοδο σε 
αποχετευτικούς αγωγούς και ποτάµια. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους, διαφορετικά 
χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Λάβετε προληπτικά µέτρα για την 
στατική εκκένωση. Εξασφαλίστε την ηλεκτρική συνέχεια, 
συνδέοντας και γειώνοντας όλο τον εξοπλισµό. ∆ιατηρείτε την 
ουσία µακριά από θερµότητα και πηγές ανάφλεξης. Μην ρίχνετε 
νερό στους περιέκτες. Τα δοχεία, ακόµη και εκείνα που έχουν 
αδειάσει, µπορεί να περιέχουν επικίνδυνους ατµούς. Εξατµίστε 
σε απαγωγό. ∆ιατηρείτε µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, 
όπως οξειδωτικές ουσίες, αλκάλια. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 



7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ειδικές επισηµάνσεις   : 
στις τοξικές επιπτώσεις 
της ουσίας       

∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Η συνεχής 
και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει πληγές και 
αλλοίωση του δέρµατος. 
Μάτια: Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια.  
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική 
δίοδο.  
Κατάποση: Η κατάποση ποσότητας της ουσίας µπορεί να 
προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό και πόνο, ναυτία και εµετό. 
Μπορεί να επιδράσει στα νεφρά, στο αίµα, στη συµπεριφορά 
(σπασµούς, υπνηλία) και στην αναπνοή. Σε περίπτωση χρόνιας ή 
παρατεταµένης έκθεσης, µπορεί να εµφανιστούν πληγές στο 
στόµα, γαστρικός ερεθισµός, πυρετός, ναυτία, ρίγος, εµετός και 
αδυναµία.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τόσο τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας όσο και η ίδια η ουσία 
δεν είναι τοξικά.  

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστική ουσία για τα µάτια, το αναπνευστικό 
σύστηµα και το δέρµα.  

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε τα µάτια µε 
άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
S36/37/39 Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, 
γάντια και την κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ πρόσωπο. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 



 όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 
Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 

επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η ουσία είναι πολύ επιβλαβής σε περίπτωση επαφής µε το 
δέρµα (διαβρωτική, ερεθιστική, διεισδυτική), τα µάτια 
(ερεθιστική, διαβρωτική) και κατά την κατάποση. Είναι 
λιγότερο επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής (διεισδυτική στους 
πνεύµονες). Η ουσία δεν είναι διαβρωτική για τους πνεύµονες.  
Η ουσία και κυρίως η οµίχλη της µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στους ιστούς, στη βλεννώδη µεµβράνη των µατιών, στο στόµα 
και στην αναπνευστική οδό.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
κοκκίνισµα, καταρροή και φαγούρα. 

∆έρµα                         : Η ουσία µπορεί να προκαλέσει φλεγµονή και κάψιµο στο δέρµα. 
Η φλεγµονή χαρακτηρίζεται από ξηρότητα, σκάσιµο, φαγούρα, 
κοκκίνισµα και περιστασιακά φουσκάλες.  

Εισπνοή                     : Η εισπνοή οµίχλης της ουσίας µπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. Τα συµπτώµατα είναι 
βήχας, πνίξιµο και δυσκολία στην αναπνοή. Σοβαρή έκθεση 
µπορεί να προκαλέσει τον θάνατο. 

Χρόνια έκθεση          : Η ουσία µπορεί να είναι τοξική για το συκώτι, τα νεφρά, τη 
βλεννώδη µεµβράνη, την αναπνευστική οδό, το δέρµα και τα 
µάτια. Η παρατεταµένη ή συνεχής έκθεση στην οµίχλη της  
ουσίας µπορεί να προκαλέσει χρόνιο ερεθισµό στα µατιά και 
σοβαρό ερεθισµό στο δέρµα, στην αναπνευστική δίοδο µε 
εµφάνιση βρογχικών προβληµάτων.  

 



2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Χορηγήστε 2-4 ποτήρια νερό ή γάλα. Μη δίνετε 
ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε 
από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆εν ενέχει κίνδυνο έκρηξης 

παρουσία γυµνής φλόγας, σπινθήρων, δόνησης. Η ουσία αντιδρά 
µε τα περισσότερα µέταλλα και σχηµατίζεται εύφλεκτο αέριο 
υδρογόνο.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, ρίξτε νερό για να διαλύσετε την 
ουσία και καθαρίστε ή απορροφήστε µε αδρανές υλικό και 
µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο 
περιέκτη προς διάθεση. Αν είναι δυνατόν, ουδετεροποιείστε την 
ουσία µε αραιό διάλυµα ανθρακικού νατρίου. Σε περίπτωση 
µεγάλης έκχυσης, προσπαθήστε να σταµατήσετε την έκχυση, 
χωρίς να κινδυνεύετε. Η ουσία είναι διαβρωτικό και 
δηλητηριώδες υγρό. Απορροφήστε την εκχυµένη ουσία µε ξηρό 
χώµα, άµµο ή µη εύφλεκτο υλικό. Μην ρίχνετε νερό στον 
περιέκτη. Μην αγγίζετε την εκχυµένη ουσία. Χρησιµοποιείστε 
σπρέι νερού για να µειώσετε τους ατµούς. Αποτρέψτε την 
εξάπλωση ή την είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς ή ποτάµια. 
Μπορείτε να ουδετεροποιήσετε την ουσία µε αραιό διάλυµα 
ανθρακικού νατρίου.    



 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Σε περίπτωση µη επαρκούς 
εξαερισµού, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. Πλυθείτε 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Μην ρίχνετε νερό στον περιέκτη. 
Η ουσία µπορεί να διαβρώσει µεταλλικές επιφάνειες. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια, όπως οξειδωτικά 
υλικά, οργανικές ουσίες, µέταλλα, αλκάλια και υγρασία.. 
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση.   

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τρόποι εισόδου της    : 
ουσίας στον  
οργανισµό 

Επαφή µε το δέρµα, τα µάτια. Μέσω εισπνοής. Απορροφάται 
από το δέρµα. 

Ειδικές επισηµάνσεις : 
στις τοξικές επιδράσεις  

∆έρµα: ∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό και 
κάψιµο στο δέρµα. 
Μάτια: ∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό, 
επιπεφυκίτιδα, κάψιµο, προβλήµατα στον κερατοειδή χιτώνα.  



Εισπνοή: Το υλικό είναι εξαιρετικά καταστρεπτικό για τους 
ιστούς, τη βλεννώδη µεµβράνη και την αναπνευστική δίοδο. Η 
εισπνοή ατµών της ουσίας µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στη 
µύτη, στο λάρυγγα, πόνο φλεγµονή, βήχα, φτέρνισµα, 
βραχνάδα, πόνο στο στήθος. Η εισπνοή µεγάλων 
συγκεντρώσεων της ουσίας µπορεί να προκαλέσει διαβρωτικό 
κάψιµο, νέκρωση των βρογχικών επιθηλίων, ρινοφαρυγγική 
διάτρηση. Η ουσία µπορεί να έχει επίδραση στο συκώτι.  
Κατάποση: Προκαλεί ερεθισµό, κάψιµο, έλκος, γαστρεντερικά 
προβλήµατα. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσει ναυτία, εµετό, 
διάρροια, δίψα, δυσκολία στην κατάποση, εκροή σαλιών, 
πυρετό. Μπορεί να έχει επιδράσεις στην συµπεριφορά 
(υπερένταση), στο καρδιαγγειακό σύστηµα (ταχυπαλµία, 
χαµηλοί σφυγµοί), στην αναπνοή, στο ουροποιητικό σύστηµα. Η 
άµεση έκθεση µέσω εισπνοής ή κατάποσης µπορεί να 
προκαλέσει διάβρωση στην αδαµαντίνη των δοντιών.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     
 

Τα προϊόντα διάσπασης της ουσίας είναι λιγότερο τοξικά από 
την ίδια την ουσία. 

 
9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R34 Προκαλεί κάψιµο. 
R37 Ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστηµα. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική βοήθεια (επιδεικνύοντας την ετικέτα της 
ουσίας). 

 
 
 

11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 



Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
 
 



1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Το υδροξείδιο του ασβεστίου προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στην 
αναπνευστική δίοδο και κάψιµο στο δέρµα και στα µάτια. Είναι 
επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : ∆ιαβρωτικό στα µάτια, µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό 
και πόνο. Ενδέχεται να προκαλέσει πληγή στο κερατοειδή και 
τύφλωση.  

∆έρµα                         : ∆ιαβρωτικό στο δέρµα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κάψιµο 
και φουσκάλες και εξαρτάται από τη διάρκεια της επαφής.   

Κατάποση                   : Προκαλεί γαστρικό ερεθισµό. Τα συµπτώµατα που µπορεί να 
εµφανιστούν είναι πόνος, διάρροια, τάση για εµετό και 
λιποθυµία. Ο έντονος πόνος και η πτώση της πίεσης του αίµατος 
µπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο, διαφορετικά πιθανόν στη 
δηµιουργία τρύπας στον οισοφάγο. Ο οισοφάγος µπορεί να 
µικρύνει, βδοµάδες, µήνες ή και χρόνια µετά από την έκθεση, 
καθιστώντας δύσκολη την κατάποση. 

Εισπνοή                      : Η εισπνοή της ουσίας προκαλεί έντονο ερεθισµό στο 
αναπνευστικό σύστηµα. Τα συµπτώµατα είναι βήχας, δυσκολία 
στην αναπνοή. Μπορεί να προκαλέσει χηµική πνευµονίτιδα.  

Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής και παρατεταµένη επαφή της ουσίας µε το δέρµα 
µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό και δερµατίτιδα.  

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.. 
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το 
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το 
ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε 
σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν 
εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αν υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν 
ατµοί της ουσίας στο χώρο, τότε αυτός που παρέχει βοήθεια στο 
πάσχων άτοµο πρέπει να φοράει προστατευτική µάσκα ή να έχει 
το απαραίτητο αναπνευστικό σύστηµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε το στόµα µε 
άφθονο νερό. Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-
4 ποτήρια γάλα ή νερό. Αν το πάσχων άτοµο έχει τάση προς 
εµετό µην του χορηγείτε οτιδήποτε διότι µπορεί να είναι 



επικίνδυνο. Αν κάνει εµετό, κρατήστε το κεφάλι του χαµηλά, 
για να µην υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Μη δίνετε ποτέ σε 
ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το 
στόµα.  

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. ∆εν θεωρείται 
επικίνδυνο για πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.  

Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε κατάλληλο µέσο 
κατάσβεσης της περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό, χρησιµοποιώντας απορροφητικό µέσο και 
µεταφέρετε, µε τρόπο ασφαλή αποφεύγοντας την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας, σε στεγανοποιηµένο περιέκτη προς διάθεση. 
Κλείστε τις διαρροές αν είναι δυνατόν, χωρίς να εκτεθείτε σε 
κίνδυνο. Αποτρέψτε την είσοδο της ουσίας στους αγωγούς ή 
ποτάµια. Η χυµένη ουσία µπορεί να διαλυθεί µε νερό και να 
ουδετεροποιηθεί µε οξύ όπως µε αραιωµένο οξικό οξύ, 
υδροχλωρικό ή θειικό. Απορροφήστε το ουδετεροποιηµένο 
καυστικό υπόλειµµα µε χώµα, πηλό ή άλλο απορροφητικό µέσο. 
Αερίστε το χώρο. Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω στο υλικό 
που έχει χυθεί. Αποµακρύνετε το προσωπικό από το µολυσµένο 
χώρο. 

 
 
 

5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τον 
ρουχισµό και πλύνετε µετά από την επαναχρησιµοποίηση του. 
Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξοπλισµό. Αποφύγετε να 
εισπνέετε ατµούς και σκόνη της ουσίας.  

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο 
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη 
σε δροσερό, ξηρό, καλά εξαεριζόµενο χώρο, µακριά από 
ασύµβατα αντιδραστήρια.. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  



 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. Πλύνετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά 
µετά την επαφή µε την ουσία, πριν από το φαγητό, πριν 
καπνίσετε και αφού εγκαταλείψετε τον εργασιακό χώρο. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα γυαλιά και µάσκα προσώπου, για 
να αποφύγετε την επαφή µε ατµούς, σκόνη, οµίχλη της ουσίας.. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε 
ατµούς και σταγονίδια. Εάν δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός, 
χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Μυκητογέννεση         :  ∆εν θεωρείται µεταλλαξιγόνο.  
Καρκινογένεση          : ∆εν θεωρείται καρκινογόνο. 

 
  8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 

την κρατική και τοπική νοµοθεσία. Αποφεύγετε ή 
ελαχιστοποιήστε την δηµιουργία απορριµµάτων. Προλάβετε την 
διασπορά της ουσίας σε αγωγούς, χαντάκια, ποτάµια. 
Αξιολογείστε τα χηµικά απόβλητα, πριν τη διάθεση τους, 
ανάλογα µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, την επικινδυνότητα 
τους για να τα διαχειριστείτε ανάλογα.   

 
9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R36/37/38 Ερεθιστικό στα µάτια, στο αναπνευστικό σύστηµα 
και στο δέρµα. 
R34 Προκαλεί κάψιµο.              
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική παρακολούθηση. 
S22 Μην αναπνέετε οµίχλη της ουσίας.  
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε µε άφθονο 
νερό και ζητήστε ιατρική παρακολούθηση. 
S39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα µάτια/ 
πρόσωπο. 



 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα 
(ερεθιστικό), µε τα µάτια (ερεθιστικό). Επικίνδυνο κατά την 
εισπνοή και την κατάποση. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό και φλεγµονές στα µάτια. Τα 
συµπτώµατα είναι κοκκίνισµα, εκροή δακρύων, φαγούρα.  

∆έρµα                         : Προκαλεί ερεθισµό στο δέρµα. Τα συµπτώµατα είναι φαγούρα, 
κοκκίνισµα και περιστασιακά εµφάνιση φουσκάλων.   

Εισπνοή                      : Προκαλεί ερεθισµό σε περίπτωση εισπνοής.  
Κατάποση                   :   
Χρόνια έκθεση           : Η χρόνια έκθεση µπορεί να προκαλέσει κάψιµο στο δέρµα και 

έλκος. Η υπερέκθεση µέσω εισπνοής µπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο. 



 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
 
 

3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες 

σχετικά µε τον κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση στατικής 
εκκένωσης. Μην προσθέτετε νερό στον περιέκτη, διότι 
επιτυγχάνεται βίαιη εξώθερµη αντίδραση. Η ουσία είναι ισχυρά  
οξειδωτική και µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη σε αναγωγικές 
ουσίες.  

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Σε περίπτωση µικρής έκχυσης, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα 
για να µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αν είναι 
εφικτό, ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα οξικού 
οξέος. Σε περίπτωση µεγάλης έκχυσης, αν είναι δυνατόν 
σταµατήστε την έκχυση. Αποφύγετε την επαφή µε εύφλεκτα 
υλικά (ξύλο, χαρτί, έλαια, ρούχα). Μην αγγίζετε την εκλυόµενη 
ουσία. ∆ιατηρήστε την ουσία υγρή, ψεκάζοντας µε σπρέι νερού. 
Ουδετεροποιείστε την ουσία µε αραιό διάλυµα οξικού οξέος.  

 



5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Μην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Σε περίπτωση κατάποσης, 
αναζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια, επιδεικνύοντας την 
ετικέτα του περιέκτη. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το 
δέρµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής εξαερισµός στον 
χώρο, χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή. ∆ιατηρείστε την 
ουσία µακριά από θερµότητα, πηγές ανάφλεξης, εύφλεκτα υλικά 
και ασύµβατα αντιδραστήρια όπως αναγωγικές ουσίες, 
οργανικές ουσίες, µέταλλα, οξέα.  

Αποθήκευση              :    Η ουσία είναι οξειδωτική και πρέπει να αποθηκεύεται σε 
ξεχωριστό, ασφαλές χώρο.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Τοξικές επιδράσεις    : Η ουσία είναι επικίνδυνη, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, 

κατά την εισπνοή και κατάποση. Μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα και στη βλεννώδη 
µεµβράνη.  

 
8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

Εµµονή/ διάσπαση    :     Τα προϊόντα της διάσπασης της ουσίας είναι περισσότερο 



 τοξικά από την ίδια την ουσία. 
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R38 Ερεθιστική στο δέρµα. 
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. Προκαλεί 
ερεθισµό στα µάτια και στην αναπνευστική δίοδο. Προκαλεί 
σοβαρή αλλά προσωρινή βλάβη στα µάτια. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Η επαφή µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό και βλάβη, 
κυρίως σε µεγάλες συγκεντρώσεις. 

∆έρµα                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. 
Εισπνοή                      : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο 

(µύτη και λάρυγγα). Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν 
βήχα και πληγή στο λαιµό.  

Κατάποση                   : Μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εµετό.  
Χρόνια έκθεση           : Η συνεχής και παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 

συνεχή ερεθισµό στα µάτια και στον λαιµό.  Άτοµα µε ήδη 
υπάρχοντα προβλήµατα αναπνευστικά και καρδιακά, είναι πιο 
ευάλωτα στις επιδράσεις της ουσίας. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

κρύο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα 
βλέφαρα. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 



παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Όταν θερµανθεί, απελευθερώνει 

οξυγόνο, γεγονός που µπορεί να επιδεινώσει µια ήδη υπάρχουσα 
φωτιά. Οι περιέκτες της ουσίας µπορεί να υποστούν ρήξη από 
την σηµαντική αύξηση της πίεσης. Η ουσία δεν είναι εκρηκτική. 
Το άνυδρο υποχλωριώδες νάτριο είναι πολύ εκρηκτική ουσία. 
Σε περίπτωση φωτιάς, φοράτε πλήρη προστατευτικό εξοπλισµό 
και αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης. 

Μέσα πυρόσβεσης       : Χρησιµοποιείστε τα κατάλληλα µέσα για την κατάσβεση της 
περιβάλλουσας φωτιάς. Ψεκάστε µε νερό τους περιέκτες, για να 
τους διατηρήσετε δροσερούς και για να διαλύσετε/ 
διασκορπίσετε τους ατµούς της ουσίας. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Αερίστε τον µολυσµένο χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό. 
Απορροφήστε την εκλυόµενη υγρή ουσία χρησιµοποιώντας 
στεγνό χώµα, άµµο και µεταφέρετε την χυµένη ουσία, µε 
ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς 
διάθεση. Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. 
Χρησιµοποιείστε κατάλληλα περιοριστικά µέτρα για την 
αποφυγή περιβαλλοντικής µόλυνσης. Αποτρέψτε την εξάπλωση 
ή την είσοδο σε αποχετευτικούς αγωγούς, τάφρους ή ποτάµια. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός και             : 
αποθήκευση 
   

∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση. Προστατέψτε τους περιέκτες από φυσική 
φθορά. Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της 
ουσίας.   

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  



 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά, σε 
περίπτωση εκτίναξης της ουσίας. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η ουσία διερευνάται ως µεταλλαξιογόνος.  

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Αραιώστε µε νερό και ρίξτε στον υπόνοµο, εφόσον το 
επιτρέπουν οι τοπικοί κανονισµοί. ∆ιαφορετικά, αν δεν µπορείτε 
να ανακυκλώσετε την ουσία, την διαχειρίζεστε ως χηµικό 
απόβλητο. Αυτός που παράγει τα απόβλητα είναι υπεύθυνος και 
για τον προσδιορισµό της τοξικότητας και των φυσικών 
ιδιοτήτων του υλικού, έτσι ώστε να µπορέσει να προσδιορίσει 
τις κατάλληλες µεθόδους ταξινόµησης και διάθεσης αποβλήτων, 
σύµφωνα µε τους εφαρµόσιµους κανονισµούς.  Οι τοπικοί νόµοι 
και κανονισµοί µπορεί να διαφέρουν από τους περιφερειακούς 
και εθνικούς. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R20/21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής, κατά την επαφή 
µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. 
R34 Προκαλεί κάψιµο. 
R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. 

Φράσεις ασφάλειας    : 
ΕΕ      

S1/2 ∆ιατηρείστε την ουσία ασφαλισµένη και µακριά από 
παιδιά. 
S28 Μετά από την επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε 



άφθονο νερό και σαπούνι. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε 
αµέσως ιατρική βοήθεια (επιδεικνύοντας την ετικέτα του 
περιέκτη). 
 
 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ 
 



 
1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Οι τοξικές του ιδιότητες δεν έχουν πλήρως εξακριβωθεί. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η κατάποση πιθανόν να είναι επιβλαβής. Προκαλεί ερεθισµό 
στα µάτια, στο δέρµα και στην αναπνευστική οδό. Πιθανός 
κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου, σύµφωνα µε εργαστηριακά 
πειράµατα σε ζώα. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Ενδέχεται να προκαλεί ερεθισµό των µατιών. 
∆έρµα                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. Μπορεί να είναι 

επιβλαβές αν απορροφηθεί από το δέρµα. 
Εισπνοή                      : Η εισπνοή µπορεί να είναι επιβλαβής και ενδέχεται να 

προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.  
Κατάποση                  : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό 

µαζί µε ναυτία, διάρροια και τάση για εµετό. Μπορεί να 
προκαλέσει πυρετό, αύξηση της πίεσης και άλλα αγγειακά 
προβλήµατα.  

Χρόνια έκθεση          : Πιθανός κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου, βάση των 
εργαστηριακών πειραµάτων σε ζώα. 

 
2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και τα υποδήµατα. Εάν ο 
ερεθισµός είναι επίµονος, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει 
τις αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. Ενδέχεται να 
αναπτυχθούν ερεθιστικά και πολύ τοξικά αέρια εξαιτίας της 
θερµικής διάσπασης της ουσίας.  



Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό, 
κατάλληλο αφρό,  ξηρή χηµική ουσία ή CO2. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Αερίστε το χώρο.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το 
δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και τον ρουχισµό. 
Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. Αποφύγετε την εισπνοή ή 
κατάποση του. Χρησιµοποιείτε µόνο κάτω από απαγωγό αερίων. 
Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το 
µολυσµένο ρουχισµό και πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση 
του.   

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 
Καρκινογένεση          : Πιθανόν να είναι καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Κατάταξη ΕΕ             : XΝ 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R22 Επιβλαβές στην κατάποση. 
R40 Περιορισµένα στοιχεία καρκινογένεσης. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S36/37 Χρησιµοποιείτε κατάλληλο ρουχισµό και γάντια. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζήτησε ιατρική 
παρακολούθηση. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα και στην 
αναπνευστική δίοδο. 

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 
∆έρµα                         : Μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισµό στο δέρµα.  
Εισπνοή                      : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνευστική δίοδο.  
Κατάποση                   : Μπορεί να προκαλέσει γαστρικό ερεθισµό. Τα συµπτώµατα 



είναι ναυτία, εµετός και διάρροια. 
Χρόνια έκθεση           : Η παρατεταµένη ή συνεχής επαφή µε το δέρµα µπορεί να 

προκαλέσει δερµατίτιδα.  
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που ο ερεθισµός είναι επίµονος. 

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
γιατρό. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική 
φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Κατά τη θερµική αποσύνθεση ή 

καύση της ουσίας, µπορεί να εκλυθούν ερεθιστικά και τοξικά 
αέρια. Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, φοράτε πάντα 
αναπνευστική συσκευή και κατάλληλο προστατευτικό 
εξοπλισµό.  

Μέσα κατάσβεσης  : Για την κατάσβεση της φωτιάς, χρησιµοποιείστε σπρέι νερού, 
διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή χηµική ουσία ή κατάλληλο αφρό. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα για να καθαρίσετε την 
εκλυόµενη ουσία και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αποφύγετε 
τη δηµιουργία σκόνης της ουσίας και την διασπορά της, σε 
περίπτωση που ρίξετε νερό. Αερίστε το χώρο.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 



 
Χειρισµός                   :      
   

Πλυθείτε σχολαστικά µετά τον χειρισµό της ουσίας. Μην 
δηµιουργείτε και µην εισπνέετε σκόνη της ουσίας. Αποφύγετε 
την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Αερίστε τον χώρο. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. ∆ιατηρείτε τον 
περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι 
έτοιµος προς χρήση.  

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας  :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής  
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. 
∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε ελαστικά προστατευτικά γάντια, αποδεκτά από 

τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία. 
Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής για προστασία από τη σκόνη της ουσίας. 

 
7.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΤΟΞΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό και κάψιµο µε 
οτιδήποτε έρθει σε επαφή. 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Η κατάποση και η εισπνοή είναι επιβλαβής.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : ∆ιαβρωτική ουσία. Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, πόνο, 
κοκκινίλες, θολή όραση και σε περίπτωση µεγαλύτερης έκθεσης 
είναι ικανό να δηµιουργήσει µόνιµη βλάβη. 

∆έρµα                        : Είναι διαβρωτική ουσία. Η επαφή µε το δέρµα µπορεί να 
προκαλέσει πόνο, κοκκίνισµα και σοβαρό κάψιµο.  

Εισπνοή                     : Η εισπνοή δεν επιφέρει ιδιαίτερο κίνδυνο εκτός εάν η ουσία έχει 
θερµανθεί σε υψηλές θερµοκρασίες. Η εισπνοή ατµών ή σκόνης 
της ουσίας προκαλεί ερεθισµό στη µύτη, στο λάρυγγα, και στην 
αναπνευστική οδό. Μεγάλη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
χηµική πνευµονίτιδα. 

Κατάποση                  : Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει πληγή στον λάρυγγα, 
αφύσικο και υπερβολικό πόνο, ναυτία και σοβαρό κάψιµο του 
στόµατος, του λάρυγγα και του στοµαχιού. Μεγαλύτερη έκθεση 



µπορεί να προκαλέσει αιφνίδια ταραχή, κυκλοφοριακή 
κατάπτωση, ακόµη και τον θάνατο. 

Χρόνια έκθεση          : ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό 
και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν την 
επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 
ιατρικό πρόσωπο. Χορηγήστε µεγάλες ποσότητες νερού ή 
γάλατος. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Φωτιά                        : ∆εν θεωρείται ότι περικλείει κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Η 

επαφή µε τα περισσότερα µέταλλα σχηµατίζει εύφλεκτο και 
εκρηκτικό αέριο υδρογόνο.  

Έκρηξη                      : ∆εν θεωρείται ότι περικλείει κίνδυνο έκρηξης. 
Μέσα πυρόσβεσης    : Χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα για την κατάσβεση της 

περιβάλλουσας φωτιάς. ∆ιατηρείτε τους περιέκτες δροσερούς, 
ψεκάζοντας µε σπρέι νερού.  

Ειδικές πληροφορίες : 
 

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 
συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Ουδετεροποιήστε την χυµένη ουσία προσθέτοντας αλκάλια 
(ανθρακικό νάτριο, ασβέστιο) και έπειτα απορροφήστε την 
χυµένη ουσία µε ένα αδρανές υλικό (βερµικουλίτης-ορυκτό, 
χώµα) και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο, 
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Μην χρησιµοποιείτε 
εύφλεκτα υλικά. Αερίστε το χώρο. Αποµακρύνετε το προσωπικό 



από τη µολυσµένη περιοχή. Μην χύνετε το φωσφορικό οξύ στον 
νεροχύτη. Εάν είναι δυνατόν, ανακυκλώστε την ουσία. 

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Πλυθείτε σχολαστικά 
µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και 
πλύνετε πριν την επαναχρησιµοποίηση του. Κενοί περιέκτες 
είναι επικίνδυνοι, διότι µπορεί να περιέχουν υπολείµµατα της 
ουσίας (σε σκόνη ή σε υγρή µορφή). Μην πλένετε τους 
περιέκτες για να τους επαναχρησιµοποιήσετε για άλλο σκοπό. 
Για την αραίωση της ουσίας, το οξύ θα πρέπει πάντα να 
προστίθεται αργά στο νερό και σε µικρές ποσότητες. Ποτέ µην 
χρησιµοποιείτε ζεστό νερό και ποτέ µην προσθέτετε απευθείας 
νερό στο οξύ, διότι εκλύονται µεγάλα και επικίνδυνα ποσά 
θερµότητας.. 

Αποθήκευση              :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια και πηγές θερµότητας, 
απευθείας έκθεση στον ήλιο. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά 
κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. 
Η ουσία είναι διαβρωτική. Μην αποθηκεύετε σε περιέκτες από 
χάλυβα εύκολα επεξεργάσιµο, παρά µόνο σε περιέκτες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, που χρησιµοποιούνται ειδικά για την 
αποθήκευση του φωσφορικού οξέως.   

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 

∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Ρουχισµός                  :  Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό που 

περιλαµβάνει µπότες, γάντια, εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο 
είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 



7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
∆ιερευνάται ως µεταλλαξιγόνο. 

 
8.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Προϊόντα διάσπασης     : Όταν διοχετεύετε η ουσία στο έδαφος, διηθείται από το νερό του 

εδάφους. Όταν διοχετεύεται η ουσία στο νερό, η οξύτητα της 
σταδιακά µειώνεται από την σκληρότητα του νερού εξαιτίας των 
ανόργανων στοιχείων.  

Τοξικότητα προϊόντων  : ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 

9.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις                :    
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Εναπόθεση                   :    
απορριµµάτων     

Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν). 

Απόρριψη προϊόντος  : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
την κρατική και τοπική νοµοθεσία. 

 
  10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις κινδύνου      : 
ΕΕ      

R21/22 Επιβλαβές κατά την επαφή µε το δέρµα και σε 
περίπτωση εισπνοής. 
R34 Προκαλεί κάψιµο. 

Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S36/37/39 Χρησιµοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, 
γάντια και προστατευτικά γυαλιά/ µάσκα. 
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδιαθεσίας, αναζήτησε ιατρική 
παρακολούθηση. 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλυθείτε µε άφθονο νερό 
και ζητείστε ιατρική βοήθεια. 

 
11.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 



προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ 
 
 

1.  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Φυσικοί/χηµικοί          : 
κίνδυνοι 

Υγροσκοπική ουσία (απορροφά υγρασία από την ατµόσφαιρα). 

Κίνδυνοι για την         :     
ανθρώπινη υγεία 

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια, στο δέρµα, στην 
αναπνευστική δίοδο.  

Επιδράσεις και         
συµπτώµατα 

 

Μάτια                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια . 
∆έρµα                         : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα. ∆εν παρουσιάζεται 

υψηλός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας στη βιοµηχανία.  
Εισπνοή                      : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα. 

∆εν παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας 
στη βιοµηχανία.  

Κατάποση                  : Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισµό. ∆εν 
παρουσιάζεται υψηλός κίνδυνος κατά τη χρήση της ουσίας στη 
βιοµηχανία.  

Χρόνια έκθεση           : ∆εν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
Επαφή µε τα µάτια    :  Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο 

νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα. 
Αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Επαφή µε το δέρµα   :  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, για τουλάχιστον 15 λεπτά και αφαιρέστε το µολυσµένο 
ρουχισµό και τα υποδήµατα. Πλύνετε καλά τον ρουχισµό πριν 
την επαναχρησιµοποίηση του. Αναζητήστε αµέσως ιατρική 
φροντίδα.  

Εισπνοή                    :  Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν 
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν 
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε 
αµέσως ιατρική φροντίδα. 

Κατάποση                 : Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από 



ιατρικό πρόσωπο. Αν ο εµετός προκληθεί αυθόρµητα, κρατήστε 
το κεφάλι χαµηλότερα από το ισχίο, για να αποφευχθεί η 
αναρρόφηση. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε αµέσως 
ιατρική φροντίδα. 

 
3.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 
Γενικές πληροφορίες   : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναµη αναπνευστική 

συσκευή, θετικής πίεσης και πλήρη εξάρτηση.  
Μέσα κατάσβεσης       : 
 

Η ουσία δεν είναι εύφλεκτη. Χρησιµοποιήστε τα απαραίτητα 
µέτρα για την κατάσβεση της περιβάλλουσας φωτιάς. 

 
4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

 
 

Γενικές πληροφορίες    : Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό 
(ενότητα 6). 

Ατοµική προστασία      :  
σε περίπτωση έκλυσης 
µικρής ή µεγάλης 
ποσότητας υλικού    

Καθαρίστε το υλικό και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε 
στεγανοποιηµένο, κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. 
Τοποθετήστε την κατάλληλη ετικέτα στον περιέκτη. Αερίστε το 
χώρο. Αποφύγετε την δηµιουργία σκόνης της ουσίας. Μην 
διοχετεύετε την ουσία στην ατµόσφαιρα.  

 
5.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Χειρισµός                   :      
   

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. Αποφύγετε την επαφή µε τα 
µάτια και τον ρουχισµό. Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό. 
Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση του. Να χρησιµοποιείται 
µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Αποφύγετε την δηµιουργία 
σκόνης της ουσίας. Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό.  

Αποθήκευση               :    ∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο 
και µακριά από ασύµβατα αντιδραστήρια. 

 
6.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
Μέθοδοι προστασίας :   Να παρέχεται εξαερισµός ώστε να διατηρούνται οι φερόµενες µε 

τον αέρα συγκεντρώσεις των υδρατµών κάτω των αντίστοιχων 
καταληπτικών ορίων. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθµοί πλυσίµατος 
µατιών και τα ντους ασφαλείας είναι κοντά στη θέση του 
σταθµού εργασίας. 

Εξοπλισµός ατοµικής 
προστασίας 

 

Μάτια                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά ή 
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα. 



∆έρµα                         : Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά 
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική 
προστασία. 

Ενδυµασία                  :  Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική 
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια, 
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο. 

Αναπνευστικό            : 
σύστηµα  

Χρησιµοποιείτε µόνο µε επαρκή εξαερισµό. Εάν δεν υπάρχει 
επαρκής εξαερισµός, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη συσκευή 
αναπνοής. 

 
7.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Καρκινογένεση          : Το υλικό δεν κατατάσσεται ως καρκινογόνο. 

 
8.  ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Προφυλάξεις              :      
 

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το 
προϊόν ή τα δοχεία του. 

Απόρριψη προϊόντος : 
 

Η απόρριψη του προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε 
τους περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και 
κανονισµούς.   

 
  9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ 

 
Φράσεις ασφάλειας   : 
ΕΕ      

S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα/ µάτια.. 

 
10.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Χρήσεις και                : 
περιορισµοί    

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία. 

∆ιανοµή του ∆.∆.Α.   :     
 

Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε 
όλους όσους χειρίζονται την ουσία. 

Σηµείωση                   :      Οι πληροφορίες βασίζονται στη γνώση και την εµπειρία και 
επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από θέµατα υγείας, 
ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
εκλυθούν σαν εγγύηση καµιάς επιµέρους ιδιότητας του 
προϊόντος. 

 


