∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Επιδράσεις και
συµπτώµατα
Μάτια
∆έρµα
Εισπνοή
Κατάποση
Χρόνια έκθεση

:
:
:
:
:

Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια.
Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα.
Ερεθιστική ουσία, σε περίπτωση εισπνοής.
Ήπιος ερεθισµός σε περίπτωση κατάποσης.
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

:

Επαφή µε το δέρµα :

Εισπνοή

:

Κατάποση

:

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανοιγοκλείνοντας τα βλέφαρα.
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.
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.
Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν δεν
αναπνέει το άτοµο, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν
παρουσιαστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε
ιατρική φροντίδα.
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

Μέσα κατάσβεσης

:

και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, αν εκτεθεί σε πηγή ανάφλεξης.
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

:

Ατοµική προστασία :
σε περίπτωση έκλυσης
µικρής ή µεγάλης
ποσότητας υλικού

Χρησιµοποιείστε το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό
(ενότητα 6).
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

:

Αποθήκευση

:

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.
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 :

Εξοπλισµός ατοµικής
προστασίας
Μάτια
:

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.
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά
προστατευτικά κυάλια ή προστατευτική µάσκα.

γυαλιά

ή

∆έρµα

:

Ενδυµασία

:

Αναπνευστικό
σύστηµα

:

Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, αποδεκτά
από τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα, για ικανοποιητική χηµική
προστασία.
Χρησιµοποιήστε προστατευτική ενδυµασία, χηµικά ανθεκτική
στο υλικό αυτό και που περιλαµβάνει µπότες, γάντια,
εργαστηριακή ποδιά ή ότι άλλο είναι απαραίτητο.
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

:

Απόρριψη προϊόντος :

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

Φράσεις ασφάλειας :
ΕΕ

R36/38 Ερεθιστική ουσία για τα µάτια και το δέρµα.
R63 Πιθανός κίνδυνος βλάβης σε αγέννητο παιδί.
S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.

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.

