
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(Σύμφωνα με τον Κανονισμό –ΕΚ- αριθμ. 1907/2006 & 1272/2008) 

 

Έκδοση 1.0     Ημερομηνία εκτύπωσης 112-06-2013 

Ημερομηνία έκδοσης 17-04-2013 

 

 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Σήμα κατατεθέν:   Καθαριστικό καρβουνίλας, λιπών   

 

Χρήση:    Καθαρισμός σκευών και επιφανειών από λίπη 

 

Εταιρεία:    ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΣ 

     60064 Αλώνια Πιερίας 

     Τηλ.: 2351071629 

     E-mail: epsylon@otenet.gr 

 

Αριθμός τηλεφώνου   2107793777 (κέντρο δηλητηριάσεων) 

επείγουσας ανάγκης: 

 

 

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την ΥΑ 265/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

   
C: Διαβρωτικό 

 

Σήμανση σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΚ 

1999/45/ΕΚ 

 

Σύμβολο(α):   C  Διαβρωτικό 

Φράσεις κινδύνου R:   

                                     R34  Προκαλεί  εγκαύματα 

    R36/38  Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα 

            

Φράσεις προστασίας S: S1/2  Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από

      παιδιά 

    S26  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια  

      πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 

      ζητήστε ιατρική συμβουλή 

    S36/37/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική

      ενδυμασία, γάντια και συσκευή  

      προστασίας ματιών/προσώπου 



 

    S45  Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν  

      αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως

      ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα

      όπου αυτό είναι δυνατό) 

  

       

      

 

 

 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά 

             Χημική ονομασία   CAS- Nr. 

             

   EINECS Σύμβολο   Φράσεις  

        R 

   %κ.β. 

Οκτυλοσουλφονικό νάτριο 

 
5324-84-5  Xi 36/38     <5 

N-Μεθυλπυρρολιδόνη 872-50-4 212-828-1 Xi 36/38     <5 

Υδροξείδιο του νατρίου 1310-73-2 

 

215-185-5 C 22-34-35-

36/38 

    <5 

 

 

 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

Εισπνοή:   Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική  

                  συμβουλή σε περίπτωση που επιμείνουν τα       

    συμπτώματα. 

 

Επαφή με το δέρμα:  Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα 

    με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση  

    επίμονου ερεθισμού, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

 

Επαφή με τα μάτια:  Πλύνετε αμέσως τα μάτια, έχοντας τα βλέφαρα  

    ανοιχτά, με άφθονο νερό για 10 τουλάχιστον λεπτά. 

    Σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού, ζητήστε 

    ιατρική συμβουλή. 

 

Κατάποση:   Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (εφ’ όσον έχει ο   

    τραυματίας τις αισθήσεις του) και ζητήστε άμεση 

    ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.    

 

 

 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 

Κατάλληλα πυροσβεστικά Όλα τα καθιερωμένα μέσα πυρόσβεσης είναι 

μέσα:    κατάλληλα.  



 

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά Ουδείς 

την καταπολέμηση της  

πυρκαγιάς: 

 

Επιπλέον πληροφορίες: Το νερό κατάσβεσης της πυρκαγιάς συλλέγεται και  

    επεξεργάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ειδικός προστατευτικός Ουδείς 

εξοπλισμός για τους 

πυροσβέστες:  

 

 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 

Προσωπικές προφυλάξεις, Βλέπε παραγράφους 8 και 13 του παρόντος 

προστατευτικός εξοπλισμός 

και διαδικασίες σε 

περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης  

  

Μέθοδοι καθαρισμού:  Συλλέγεται με κατάλληλα απορροφητικά μέσα 

    (όπως άμμο, γη διατόμων, πριονίδι) 

 

Περιβαλλοντικές  Συνιστάται το συλεχθέν απορροφητικό υλικό  

προφυλάξεις:   να τοποθετηθεί σε κατάλληλο δοχείο και να 

    απορριφθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 

 

 

 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
  

Χειρισμός:   Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Βλέπε ακόμη 

    παράγραφο 8 του παρόντος. 

 

Αποθήκευση:   Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία 

    σε  κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (20°C) 

 

 

 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Έλεγχος της έκθεσης: Χρησιμοποιείται σε χώρο που διαθέτει ντουζ 

    ασφαλείας και δοχείο πλυσίματος ματιών με καθαρό 

    νερό. Πάρτε μέτρα καλού εξαερισμού. 

 

 



Ατομική προστασία:   
Αναπνευστική   Δεν απαιτείται 

προστασία: 

 

Προστασία των χεριών: Φοράτε ανθεκτικά στα αλκάλεα προστατευτικά γάντια 

    από φυσικό καουτσούκ, τύπου EN 374, κατ. 3 και 

    διαπερατότητας <0,9 μg/cm
2
/min 

 

Προστασία των ματιών: Γυαλιά ασφαλείας με παράπλευρη προστασία 

    τύπου EN 166  
 
Προστασία του δέρματος Προστατευτικά υποδήματα και προστατευτική 

και του σώματος:  ενδυμασία 

 

Μέτρα υγιεινής:  Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και 

    τον ρουχισμό. Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών 

    συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται  

    υπ’ όψιν. 

    Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλλείματα και μετά το  

    τέλος της εργασίας. 

    Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην 

               καπνίζετε.   

 

 

 

 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 

Γενικές πληροφορίες: 

Εμφάνιση:   Υγρό 

 

Χρώμα:   - 

 

Οσμή:    Χαρακτηριστική  

 

Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον: 
 

Σημείο ανάφλεξης:  >100°C. Υδατικό παρασκεύασμα. 

 

pH (ως έχει):   13,00±0,50 

 

Πυκνότητα (20°C):  1,03-1,05 gr/cm
3
 

 

Διαλυτότητα στο  Διαλύεται πλήρως 

νερό:  

 

 

 

 

 



10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 
Περαιτέρω πληροφορίες: Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν χρησιμοποιείται όπως  

   έχει προσδιορισθεί. 

   Κανένα επικίνδυνο προϊόν διάσπασης όταν αποθηκεύεται

    κανονικά. 

 

 

 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Αυτό το παρασκεύασμα δεν έχει εξετασθεί τοξικολογικά σαν ολότητα γι’ αυτό πρέπει 

να θεωρηθεί και να χρησιμοποιηθεί σαν πιθανά επικίνδυνο για την υγεία 

λαμβάνοντας όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας. 

 

 

 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Το παρόν παρασκεύασμα δεν έχει εξετασθεί οικοτοξικολογικά σαν ολότητα γι’ αυτό 

πρέπει να θεωρηθεί και να χρησιμοποιηθεί σαν πιθανά επικίνδυνο για το περιβάλλον 

λαμβάνοντας όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας. 

 

 

 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

Υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που 

δίνονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του παρόντος. Πρέπει να απορρίπτονται 

σύμφωνα με τις εθνικά ή περιφερειακά ισχύουσες νομικές διατάξεις. 

 

 

 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 

Μεταφορά δια ξηράς 

 

ADR:  Αριθμός ΟΗΕ:    1791 

  Κλάση:    8 

  Ομάδα συσκευασίας:   ΙΙ 

  Σημειωματάριο ατυχήματος:  C5 

  (TREM-CARD) 

  Αριθμ. αναγνώρισης κινδύνου: 80 

  Οικεία ονομασία αποστολής:  Διαβρωτικό αλκαλικό υγρό 

        N.O.S. 

 

 

 

RID:  Αριθμός ΟΗΕ:    1791 



  Κλάση:    8 

  Ομάδα συσκευασίας:   ΙΙ 

  Σημειωματάριο ατυχήματος:  C5 

  (TREM-CARD) 

  Αριθμ. αναγνώρισης κινδύνου: 80 

  Οικεία ονομασία αποστολής:  Διαβρωτικό αλκαλικό υγρό 

        N.O.S.       

 

 

 

Θαλάσσια μεταφορά 

 

IMDG: Αριθμός ΟΗΕ:    1791 

  Κλάση:    8 

  Ομάδα συσκευασίας:   ΙΙ 

  EmS     F-A, S-B 

  Οικεία ονομασία αποστολής:  Διαβρωτικό αλκαλικό υγρό 

        N.O.S.     

 

Αερομεταφορά 

 

ICAO/IATA: Αριθμός ΟΗΕ:    1791 

  Κλάση:    8 

  Ομάδα συσκευασίας:   ΙΙ 

  Οικεία ονομασία αποστολής:  Διαβρωτικό αλκαλικό υγρό 

        N.O.S.     

 

 

 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τα κριτήρια των οδηγιών της Ε.Κ. 67/548 και 1999/45 το προϊόν χαρακτηρίζεται 

ως: 

 

   
C: Διαβρωτικό 

 

Σύμβολο(α):   C  Διαβρωτικό 

Φράσεις κινδύνου R: 

                                     R34  Προκαλεί  εγκαύματα 

    R36/38  Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα 

     

                                 

Φράσεις προστασίας S: S1/2  Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από

      παιδιά 

    S26  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια  

      πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 



      ζητήστε ιατρική συμβουλή 

    S36/37/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική

      ενδυμασία, γάντια και συσκευή  

      προστασίας ματιών/προσώπου 

 

    S45  Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν  

      αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως

      ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα

      όπου αυτό είναι δυνατό) 

     

      

   

 

 

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Δελτίο αυτό βασίζονται στην υπάρχουσα πληροφόρηση 

σχετικά με τα συστατικά του παρασκευάσματος μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία έκδοσης 

και αποσκοπούν κυρίως στον ασφαλή χειρισμό του παρασκευάσματος και δεν αποτελούν 

εγγύηση ή προδιαγραφή ποιότητάς του. 

 

 

 
  

    

 

   

 

 
 

 

        

   

 

     


