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1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1  Ονομασία Προϊόντος  
ACTIVEL PLUS – ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ  
 
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας/μίγματος και 
αντενδεικνυόμενες χρήσεις 
ΛΟΣΙΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ με ήπια αντισηπτική δράση 
 
1.3  Στοιχεία του προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας 
FARCOM SA 
ΒΙ.ΠΕ. Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ  
Τ.Θ. 60691  
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλ. : +302310 837077 
Φαξ : +302310 833222 
factory@farcom.gr 

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας/μίγματος 
Πρόκειται για καλλυντικό προϊόν προσωπικής φροντίδας, το οποίο είναι ασφαλές για 
τον καταναλωτή κάτω από την προβλεπόμενη και ευλόγως αναμενόμενη χρήση.  
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 : N/A 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Οδηγία 67/548 : N/A  
2.2. Στοιχεία επισήμανσης. 
Το προϊόν δεν επισημαίνεται. 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι 
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες 
πηγές ανάφλεξης. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 40ο C. Να μην 
χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 6 ετών. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Χρήση 
εξωτερική. 
 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Το μίγμα περιέχει 70% w/w αιθυλική αλκοόλη  
 

Cas 64-17-5 Αιθυλική αλκοόλη Flam. Liq. 2, H225 65-75% 
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4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών. 
Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση ερεθισμού, ξεπλύνετε αμέσως την 
προσβεβλημένη περιοχή με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε 
περίπτωση ανεπιθύμητης αντίδρασης ή αν τα συμπτώματα του ερεθισμού 
επιδεινώνονται. 
Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με 
άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Κατάποση: σε περίπτωση κατάποσης, δώστε στον παθόντα να πιεί νερό και 
αναζητήσετε ιατρική βοήθεια. 
Εισπνοή : Το προϊόν δεν είναι πιθανό να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής. 
Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του αναπνευστικού ή δυσφορία, μεταφέρετέ τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα. 
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες. 
Όσον αφορά στα συμπτώματα και επιδράσεις που προκαλούνται από τις ουσίες που 
περιέχονται δείτε το κεφ. 11. 
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής 
θεραπείας. 
Ακολουθήστε εντολές του γιατρού. 

 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα. 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Νερό, ψεκασμός με νερό υπό πίεση, CO2, αφρό 
ανθεκτικό στο οινόπνευμα. 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα. 
Κανένας 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες. 
Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρη προστατευτικό 
εξοπλισμό αν μεγάλες ποσότητες του προϊόντος εμπλέκονται. Θερμική αποσύνθεση 
ενδέχεται να προκαλέσει τη δημιουργία οξειδίων του άνθρακα και του αζώτου 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες 
έκτακτης ανάγκης. 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και τα ρούχα.  
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. 
Να μην απελευθερωθεί στο περιβάλλον 
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6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό. 
Απορροφήστε με κατάλληλο απορροφητικό υλικό (άμμο, πριονίδι) και ξεπλύνετε την 
περιοχή με τη χρήση νερού. 
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Να μη διεισδύσει στα 
γήινα νερά. 

 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. 
Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα 
7.2.Conditions για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ασυμβίβαστων. 
Φυλάσσεται καλά κλεισμένο, σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο 
ηλιακό φως. 
7.3.Ειδική τελική χρήση. 
Πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες. 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1. Παράμετροι ελέγχου. 
Οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας για την 64-17-5 αιθανόλη : TWA 1000ppm. 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης. 
Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. 
Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 
Αναπνευστική προστασία: Σύντομη έκθεση : φίλτρο Α 
Προστασία των ματιών/χεριών: κατάλληλα γυαλιά και γάντια (καουτσούκ βουτυλίου 
≥0.4mm ) 
 

 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. 

Εμφάνιση Γαλάζιο υγρό 

Οσμή  Χαρακτηριστική 

pH 6.5-7.5 
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10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΚΟΤΗΤΑ 

10.1.Δραστικότητα: Το προϊόν δεν αποσυντίθεται αν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες. 
10.2. Χημική σταθερότητα: Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης,  
χειρισμού, χρήσης και μεταφοράς. 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Δεν είναι γνωστή καμία πιθανή 
αντίδραση 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγή: Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες (>45oC). 
10.5.Μη συμβατά υλικά: Αμμωνία, αλκάλια, υπεροξείδια, οξειδωτικά μέσα. 
Καουτσούκ/λάστιχο 
10.6.Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Οξείδια του άνθρακα και του αζώτου 
μπορεί να ελευθερωθούν κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. 
 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πιθανές επιδράσεις στην υγεία 
Οξεία ματιών: Επαφή μπορεί να προκαλέσει ήπιο, παροδικό ερεθισμό. 
Οξεία δέρματος: Δεν αναμένεται να είναι ερεθιστικό ή ευαισθητοποητικό 
Οξεία Κατάποση: Τοξικότητα δεν αναμένεται, αλλά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία 
στο στομάχι, ναυτία ή έμετο. 
Χρόνιες επιδράσεις: Δεν αναμένεται να έχει χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία. 
Καρκινογένεση: Δεν αναμένεται να είναι καρκινογόνο. 
 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Βιοαποικοδόμηση: Δεν διατίθενται σχετικές πληροφορίες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες 
υδάτων. Να μη διεισδύσει στα γήινα νερά. 
 
 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην 
αποχέτευση. 
 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Αριθμός UN (ADR, IMDG, IATA) UN 1170, ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ, Class 3, II, Εύφλεκτα 
υγρά, LQ 1L 
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15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ταξινόμηση EE: Μη επικίνδυνο 
Φράσεις κινδύνων της EΕ: Καμία 
Φράσεις ασφαλείας της ΕΕ:  
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες 
πηγές ανάφλεξης. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 40ο C. Να μην 
χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 6 ετών. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Χρήση 
εξωτερική. 
 

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 
Οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και το δελτίο προορίζεται 
αποκλειστικά για να περιγράψει τα προϊόντα μας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως εγγύηση 
συγκεκριμένων ιδιοτήτων. 
Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ακυρώνει και αντικαθιστά οποιαδήποτε 
προηγούμενη έκδοση. 
 
 


