
∆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. 

 


