
∆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. 

 


