∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ

1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Φυσικοί/χηµικοί
κίνδυνοι
Κίνδυνοι για την
ανθρώπινη υγεία

:

Πολύ εύφλεκτο.

:

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

:

∆έρµα

:

Εισπνοή

:

Κατάποση

:

Η εκτίναξη του υγρού στα µάτια µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό, πόνο και βλάβη.
Μπορεί να παρατηρηθεί µικρός δερµατικός ερεθισµός και
διείσδυση της ουσίας στο δέρµα.
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.
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

:

Επαφή µε το δέρµα :

Εισπνοή

:

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική
φροντίδα.
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.
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν

Κατάποση

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

:

Προστασία
πυροσβεστών

:

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.
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.
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

:

Περιβαλλοντικές
:
προφυλάξεις και
µέθοδοι καθαρισµού

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.
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

Ατοµική προστασία :
σε περίπτωση µεγάλης
ποσότητας χυµένου
υλικού

να αποτρέψετε την απορροή σε επιφανειακές υδάτινες οδούς.
Βλέπε ενότητα 9 για την διάθεση-απόρριψη του 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

:

Αποθήκευση

:

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.
∆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 :

Μέτρα υγιεινής

:

Εξοπλισµός ατοµικής
προστασίας
Προστασία µατιών :
Προστασία δέρµατος :
Αναπνευστικό
σύστηµα

:

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.
Πλύνετε τα χέρια µετά το χειρισµό ενώσεων και πριν από το
φαγητό, το κάπνισµα, τη χρήση τουαλέτας και στο τέλος της
ηµέρας.
Χρησιµοποιείστε προστατευτικά γυαλιά.
Χρησιµοποιείτε
προστατευτικά
γάντια
και
καθαρή
προστατευτική ενδυµασία.
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 :
Μυκητογέννεση
:

Ερεθιστικό.
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

:

Εναπόθεση
:
απορριµµάτων
Απόρριψη προϊόντος :

Αναφερθείτε στο κεφάλαιο 5 πριν αρχίσετε να χειρίζεστε το
προϊόν ή τα δοχεία του.
Αν είναι δυνατόν ανακτήσετε ή ανακυκλώστε (το προϊόν).
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
Φράσεις ασφάλειας :
ΕΕ

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

:

∆ιανοµή του ∆.∆.Α. :
Σηµείωση

:

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία.
Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε
όλους όσους χειρίζονται την ουσία.
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.

