∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: HMX

1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Φυσικοί/χηµικοί
κίνδυνοι
Κίνδυνοι για την
ανθρώπινη υγεία

:

Εκρηκτική ουσία.

:

Η ουσία είναι επιβλαβής. Οι πληροφορίες σχετικά µε την
τοξικότητα της ουσίας είναι περιορισµένες. Έχουν παρατηρηθεί
µυϊκοί σπασµοί και απώλεια των αισθήσεων αλλά από την
έκθεση στο RDX και όχι στο ΗΜΧ. Θεωρείται ότι το ΗΜΧ
είναι λιγότερο τοξικό από το RDX, παρόλα αυτά µπορεί να
παρουσιάσουν τα ίδια συµπτώµατα.

Επιδράσεις και
συµπτώµατα
Μάτια
∆έρµα

:
:

Εισπνοή

:

Προκαλεί µικρό ερεθισµό στα µάτια.
Προκαλεί µικρό ερεθισµό του δέρµατος. Είναι πιθανή η
απορρόφηση της ουσίας µέσω του δέρµατος.
Η εισπνοή της ουσίας προκαλεί µικρό ερεθισµό. Η ουσία, µέσω
της εισπνοής, µπορεί να απορροφηθεί από το δέρµα.
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 παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής µε το
δέρµα, πλυθείτε µε άφθονο νερό. 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
αναπνέει, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Εάν παρουσιαστεί
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.
Αν το άτοµο έχει τις αισθήσεις του, χορηγείστε 2-4 ποτήρια
γάλα ή νερό. Μη δίνεται ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις
αισθήσεις του, οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε ιατρική
φροντίδα.
3. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Γενικές πληροφορίες :

Μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά, γιατί υπάρχει µεγάλος
κίνδυνος έκρηξης. Αµέσως εκκενώστε το χώρο και ειδοποιείστε
την πυροσβεστική. Σε περίπτωσης φωτιάς, ή έκρηξης µην
εισπνέετε καπνούς.

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).
Μαζέψτε το υλικό που χύθηκε µε ένα φτυάρι από αλουµίνιο ή
ξύλο και µεταφέρετε, µε ασφαλή τρόπο, σε στεγανοποιηµένο,
κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. Ξεπλύνετε τη µολυσµένη
περιοχή µε νερό. Καταστρέψτε µε καύση µικρές ποσότητες.

5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισµός

:

Αποθήκευση

:

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. Η τριβή, η δόνηση, η φωτιά ή άλλες πηγές
ανάφλεξης µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Χειρίζεστε το υλικό
µε προσοχή και όχι βίαια. Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής. Μετά
την χρήση κλείνετε καλά τον περιέκτη.
∆ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο
ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. ∆ιατηρείτε τον περιέκτη
σε χώρο αποθήκευσης εγκεκριµένο για εκρηκτικές ουσίες.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα, η χρήση γυµνής φλόγας
και όλες οι άλλες πηγές ανάφλεξης σε χώρο αποθήκευσης
εκρηκτικών υλικών.

6. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέθοδοι προστασίας :

Εξοπλισµός ατοµικής
προστασίας
Μάτια
:
∆έρµα
:
Ρουχισµός

:

Αναπνευστικό

:

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 γυαλιά .
Χρησιµοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά τον
χειρισµό της ουσίας.
Χρησιµοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό, για
προστασία από τις φλόγες και τον στατικό ηλεκτρισµό.
Χρησιµοποιείτε µε επαρκή εξαερισµό. Μην αναπνέετε ατµούς.

σύστηµα
7. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τοξικότητα

:

Η ουσία είναι επιβλαβής στους υδρόβιους οργανισµούς και
µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
8. ∆ΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Απόρριψη προϊόντος :

Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος έκρηξης. Μικρές ποσότητες της
ουσίας µπορούν να καταστραφούν µε καύση. Η απόρριψη του
προϊόντος γίνεται µε µεθόδους σύµφωνες µε διεθνή νοµοθεσία
για εκρηκτικά.

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ

Φράσεις κινδύνου
ΕΕ

:

Φράσεις ασφάλειας :
ΕΕ

R2 Κίνδυνος έκρηξης από δόνηση, τριβή, φωτιά και άλλες πηγές
ανάφλεξης.
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
R52/53 Είναι επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισµούς και
µπορεί να έχει µακροπρόθεσµες επιδράσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
S22 Μην αναπνέετε σκόνη της ουσίας.
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να απορρίπτονται
µε ασφαλή τρόπο.
10. 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.

