∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ-ΚΕΤΟΝΗ/ ΜΕΚ

1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Κίνδυνοι για την
ανθρώπινη υγεία

Ενδείξεις και
συµπτώµατα

:

:

Επιδείνωση
:
προϋπάρχουσας
ασθένειας
Κίνδυνοι ασφάλειας :

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.
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.
Προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις των ακόλουθων οργάνων
ενδέχεται να επιδεινωθούν από την έκθεση στο υλικό αυτό:
µάτια, αναπνευστικό σύστηµα, δέρµα.
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 :
Επαφή µε τα µάτια

:

Επαφή µε το δέρµα

:

Γενικά δεν χρειάζεται θεραπεία, ωστόσο, ζητήστε ιατρική
συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο
νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αναζητήστε αµέσως ιατρική
φροντίδα.
Ξεπλύνετε αµέσως το εκτεθειµένο δέρµα µε σαπούνι και νερό.
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το

Εισπνοή

:

Κατάποση

:

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

:

Μέσα πυρόσβεσης

:

Ακατάλληλα µέσα
:
πυρόσβεσης
Προστατευτικός
:
εξοπλισµός για
πυροσβέστες
Πρόσθετες συµβουλές :

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.
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.
Μην χρησιµοποιείτε δέσµη νερού.
Φοράτε πλήρη προστατευτική
αναπνευστική συσκευή.

ενδυµασία

και

αυτοτελή

∆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

Μέθοδοι καθαρισµού :
και περισυλλογής

Πρόσθετες συµβουλές :

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 διάθεσηαπόρριψη του υλικού.
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.
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

:

Χειρισµός

:

Αποθήκευση

:

Μεταφορά προϊόντος :

Αποφύγετε την εισπνοή ή την επαφή µε το υλικό. Να
χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Πλυθείτε
επιµελώς µετά το χειρισµό του.
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.
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.
Τα δοχεία να διατηρούνται κλειστά όταν δεν χρησιµοποιούνται.
Μην χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για την πλήρωση

Συνιστώµενα υλικά

:

Ακατάλληλα υλικά

:

Συµβουλές σχετικά
µε τα δοχεία

:

(γέµισµα), εκκένωση ή χειρισµό του προϊόντος.
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.
Αλουµίνιο. Πλαστικά. Φυσικό καουτσούκ ή νεοπρένιο ή
λάστιχα νιτριλίου.
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 :

Μέτρα υγιεινής

:

Εξοπλισµός ατοµικής
προστασίας
Αναπνευστικό
:
σύστηµα

Προστασία χεριών :
Προστασία µατιών :
Προστατευτική
:
ενδυµασία

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.
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.
Όταν το προϊόν έρθει σε επαφή µε τα χέρια, η χρήση γαντιών
αποδεκτών από τα αντίστοιχα standards µπορεί να δώσει
ικανοποιητική χηµική προστασία.
Γυαλιά προστασίας από εκτοξευόµενες χηµικές ουσίες.
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

:

Ενδέχεται να προκαλέσει ήπιο ερεθισµό του δέρµατος.

δέρµα
Ερεθισµός στα
:
µάτια
Ερεθισµός στο
:
αναπνευστικό
σύστηµα
Μυκητογέννεση
:
Καρκινογένεση
:
Τοξικότητα σχετικά :
µε την αναπαραγωγή
και την ανάπτυξη
Επιδράσεις στον
:
άνθρωπο

Ερεθίζει τα µάτια.
Η εισπνοή ατµών ή συµπυκνωµάτων ατµών µπορεί να
προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος.
∆εν είναι µεταλλαξιογόνο.
∆εν αναµένεται να προκαλέσει καρκινογένεση.
Προκαλεί
ελαφρά
εµβρυοτοξικότητα.
Η
επίδραση
παρατηρήθηκε µόνο σε µεγάλες δόσεις. ∆εν αναµένεται να
βλάψει την γονιµότητα.
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.
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

:

Φράσεις ασφάλειας :
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.
S16 ∆ιατηρείστε µακριά από πηγές ανάφλεξης.
S9 Το δοχείο να διατηρείτε σε καλά αεριζόµενο χώρο.
11. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρήσεις και
:
περιορισµοί
∆ιανοµή του ∆.∆.Α. :

Πρώτη ύλη για τη χηµική βιοµηχανία
Οι πληροφορίες του εντύπου πρέπει να είναι διαθέσιµες σε

Σηµείωση

:

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.

