
Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και της επιχείρησης/εταιρείας

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Sapur freeze

Συµµορφώνεται µε την οδηγία 91/155/EEC της Ε.Ε., όπως
τροποποιήθηκε από την 2001/58/EC   -   Ελλάδα

1.
Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Sapur freezeΟνοµασία Προϊόντος :

Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης

: Καθαριστικό χαλιών
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση

Χρήση Προϊόντος

Ηµεροµηνία έκδοσης : 11 Αύγουστος 2006Έκδοση : 1110874EΚωδικός :

Προµηθευτής : Ecolab A.E.
Φλέµιγκ 15
GR-15123 Μαρούσι
Eλλάδα
Tel +30 210 6873700
Fax +30 210 6813527
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης:  210 6873700

Κέντρο δηλητηριάσεων : 210 7793777

Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά2.

Ουσία/Παρασκεύασµα Ιδιοσκεύασµα:

Σύµφωνα µε τις τρέχουσες γνώσεις του προµηθευτή, το προϊόν αυτό δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά σε
ποσότητες που να απαιτούν αναφορά σε αυτήν την ενότητα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΕ ή
εθνικούς κανονισµούς.

∆εν περιέχει συστατικά σύµφωνα µε την σύσταση 648/2004/EC.
∆ήλωση συστατικών σύµφωνα µε τον Κανονισµό σχετικά µε τα απορρυπαντικά 648/2004/EC:

Προσδιορισµός των κινδύνων3.

Ταξινόµηση F+; R12:

Το παρασκεύασµα είναι ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και των τροποποιήσεών
της.

Φυσικοί/χηµικοί κίνδυνοι : Εξαιρετικά εύφλεκτο.

Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες στην υγεία και τα συµπτώµατα, ανατρέξτε στην
ενότητα 11.

ΜΗΝ προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό
προσωπικό.  Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόµα µε νερό (µόνο
εφόσον το θύµα διατηρεί τις αισθήσεις του).

Επαφή µε το δέρµα
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύντε αµέσως µε άφθονο νερό.
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισµός.

Εκπλύντε το µολυσµένο δέρµα µε άφθονο νερό.

4.
Πρώτες βοήθειες

Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα.
Κατάποση
Εισπνοή

Επαφή µε τα µάτια

:

:

:

:

Πρώτες βοήθειες

Ειδικές θεραπείες ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.:
Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες στην υγεία και τα συµπτώµατα, ανατρέξτε στην
ενότητα 11.
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Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς5.

Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης Εύφλεκτο αέριο και ατµός.  Το αέριο ενδέχεται να συσσωρεύεται σε
χαµηλούς ή περιορισµένους χώρους ή να διανύει σηµαντική απόσταση µέχρι
κάποια πηγή της ανάφλεξης και να αναφλεγεί προς τα πίσω, προκαλώντας
πυρκαγιά ή έκρηξη.
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό.Ειδικός προστατευτικός

εξοπλισµός για τους
πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, αφήστε το αέριο να καεί εάν η ροή δεν µπορεί να
σταµατήσει αµέσως.  Ρίξτε νερό από ασφαλή απόσταση για να ψύξετε τον
περιέκτη και για να προστατέψετε τη γύρω περιοχή.

Μέσα κατάσβεσης :

:

:

Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις
και Μέθοδοι Καθαρισµού

Προσωπικές προφυλάξεις

ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Ξεπλύντε µε άφθονο τρεχούµενο
νερό.  Για µεγάλες ποσότητες χυµένων υγρών, συγκρατήστε το χυµένο υλικό
µε επιχωµάτωση ή περιορίστε το υλικό µε κάποιο άλλο τρόπο, έτσι ώστε να
διασφαλίσετε ότι η απορροή του δεν θα καταλήξει σε υδατική οδό.
Τοποθετήστε το χυµένο υλικό σε κατάλληλο δοχείο προς διάθεση.

6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας διαρροής

:

Σηµείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα 8 για τον ατοµικό προσωπικό εξοπλισµό προστασίας και στην ενότητα
13 για τη διάθεση απορριµµάτων.

: Μεγάλη Ποσότητα Χυµένου Υλικού και ∆ιαρροή  Eπικοινωνήστε αµέσως µε
το προσωπικό ασφαλείας.
∆εν ισχύει.

Χειρισµός

Χειρισµός και αποθήκευση

Αποθήκευση

7.
Φυλάσσετε τον περιέκτη κλειστό.  Φυλάσσετε µακριά από θερµότητα,
σπινθήρες και φλόγα.  Για να αποφύγετε την πυρκαγιά, εξαλείψτε τις πηγές
ανάφλεξης.  Χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που παρέχει προστασία
από έκρηξη (εξαερισµός, φωτισµός και χειρισµός υλικού).

Υλικά συσκευασίας
Χρησιµοποιείτε τον αρχικό περιέκτη.

∆ιατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο.  ∆ιατηρείτε
τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος
προς χρήση.  Αποφύγετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης (σπινθήρα ή
φλόγα).  ∆ιαχωρίστε από τα οξειδωτικά υλικά.

:

:

:

Συνιστάται
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.:Ειδική(-ές) χρήση(-εις)

Μην το φυλάσσετε πάνω από 25°C

Οριακές τιµές έκθεσης

8. Έλεγχοι της έκθεσης στο προϊόν/ατοµική προστασία

Προστασία των χεριών
(EN 374)

Έλεγχοι έκθεσης

∆εν χρειάζεται αναπνευστική συσκευή κάτω από φυσιολογικές και
επιδιωκούµενες συνθήκες χρήσης του προϊόντος.
∆εν υπάρχουν ειδικές συστάσεις.

∆εν υπάρχουν ειδικές συστάσεις.Προστασία των µατιών
(EN 166)

Αναπνευστική προστασία
(EN 143, 141)

:

:

:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία.

:

Χωρίς ειδικές απαιτήσεις εξαερισµού.Έλεγχοι έκθεσης των
εργαζοµένων στο χώρο
εργασίας

:

Προστασία του δέρµατος
(EN 467)

∆εν υπάρχουν ειδικές συστάσεις.:
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Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση Αέριο. (Αεροζόλ.)

Αµυδρή οσµήΟσµή
Άχρωµο.Χρώµα

9.

:
:

Γενικές πληροφορίες
Όψη

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
Σηµείο Τήξης
Σηµείο Ζέσης

Πίεση Ατµών
Σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα Ατµών

∆ιαλυτότητα

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

0.55 g/cm3 (20 °C)

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

∆εν ισχύει.

Αδιάλυτο σε κρύο νερό.

pH

Ταχύτητα εξάτµισης (οξικός
βουτυλεστέρας = 1)

∆εν ισχύει.

Σηµείο ανάφλεξης -80 °C (Ανοικτο κυπελλο)

∆εν ισχύει.

Εξαιρετικά εύφλεκτο αέρια.Αναφλεξιµότητα (στερεό,
αέριο)

∆εν ισχύει.

7 (1%)

Ιξώδες ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

Συντελεστής κατανοµής:
n-οκτανόλη/νερó

Όρια Έκρηξης
Εκρηκτικές ιδιότητες

:
:

:
:

:
:

:
:

:

:

:

:
:

:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.Οξειδωτικές Ιδιότητες :

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

∆εν ισχύει.

Σταθερότητα και αντιδρασιµότητα

Σταθερότητα

10.

Όχι αντιδραστικό ή συµβατό µε τα παρακάτω υλικά: οργανικά υλικά, µέταλλα,
οξέα, αλκάλια και υγρασία.

:
Υλικά που πρέπει να
αποφεύγονται

:

Να µην αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα.

Σταθερό κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Τοξικολογικά στοιχεία11.

∆εν υπάρχουν γνωστές σηµαντικές επιδράσεις ή κρίσιµοι κίνδυνοι.Αναπαραγωγική τοξικότης :

∆υνητικές Οξείες Επιδράσεις στην Υγεία
Εισπνοή : Χωρίς ειδικό κίνδυνο.

Χωρίς ειδικό κίνδυνο.:Κατάποση
Επαφή µε το δέρµα : Χωρίς ειδικό κίνδυνο.

∆εν υπάρχουν γνωστές σηµαντικές επιδράσεις ή κρίσιµοι κίνδυνοι.:Επαφή µε τα µάτια

Οικολογικά στοιχεία12.

Για το σύνολο των οργανικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόν επιτυγχάνονται τιµές >60% BOD/COD ή
απελευθέρωση CO2 ή µείωση > 70% DOC στις δοκιµασίες άµεσης βιοδιασπασιµότητας - αυτές είναι οι οριακές
τιµές της "άµεσης βιοδιασπασιµότητας" (π.χ. σύµφωνα µε την µέθοδο OECD 301).

To προϊόν δεν επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ.

Οικοτοξικότητα

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
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Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση (εξάλειψη)13.

∆εν ισχύει.:Ταξινόµηση Αποβλήτων
160504*Ευρωπαϊκός κατάλογος

αποβλήτων (EWC)
:

Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς.   Χρησιµοποιείστε τυχόν υπολείµµατα του προϊόντος σύµφωνα
µε τις οδηγίες .  O περιέκτης µπορεί να ανακυκλωθεί εφόσον είναι τελείως
άδειος.  Χρησιµοποιείστε τα υλικά συσκευασίας για ανακύκλωση µόνο όταν
είναι τελείως κενά.

:Μέθοδοι διάθεσης

Τάξη κατά
ADR/RID

14.
∆ιεθνείς κανονισµοί µεταφοράς

AEROSOLS 2 -

Τάξη IMDG AEROSOLS 2.2 -

Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά

2AEROSOLS -UN1950

Στοιχεία σχετικά µε τις
κανονιστικές διατάξεις

Αριθµός OHE Οικεία ονοµασία αποστολής Κλάση Οµάδα
συσκευασίας

Ετικέτα

UN1950

UN1950

Τάξη κατά ADN:

2.1

2.1

2.2

Ακολουθείστε τις ειδικές οδηγίες συσκευασίας για αεροπορική µεταφορά.

Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις15.

Σύµβολο/Σύµβολα κινδύνου
Κανονισµοί ΕΕ

:

Επιπρόσθετες
Προειδοποιητικές Φράσεις

: ∆οχεία υπό πίεση : προστασία από το ηλιακό φως. Να µην εκτίθεται σε
θερµοκρασία που υπερβαίνει τους 50°C. Μην τρυπάτε ή µην το καίτε, έστω
και µετά τη χρήση.    Μην ψεκάζετε σε φωτιά ή σε εύφλεκτα υλικά.
Φυλάσσετε µακριά από πηγές ανάφλεξης. - Μην καπνίζετε.

Φράσεις ασφαλείας S2- Μακρυά από παιδιά.
S16- Μακρυά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισµα.

R12- Εξαιρετικά εύφλεκτο.Φράσεις κινδύνου
:
:

0                            *Aρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

Άλλα στοιχεία16.
R12- Εξαιρετικά εύφλεκτο.Πλήρες κείµενο φράσεων R

που αναφέρονται στις Ενότητες
2 και 3  -  Ευρώπη

:

11 Αύγουστος 2006
Ιστορικό
Ηµεροµηνία εκτύπωσης
Ηµεροµηνία έκδοσης
Έκδοση
Ετοιµάστηκε από

11 Αύγουστος 2006

Οι παραπάνω πληροφορίες εκτιµάται ότι είναι σωστές µε βάση την φόρµουλα που χρησιµοποιείται στην
παραγωγή του προϊόντος, στην χώρα προέλευσης. Καθώς τα δεδοµένα, οι προδιαγραφές, οι αλλαγές σε
νοµοθεσίες και οι συνθήκες χρήσης και χειρισµού των προϊόντων µας είναι εκτός δικού µας ελέγχου,
∆ΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ,  ∆ΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ  ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Ειδοποίηση για τον
Αναγνώστη

1

:

:
:

: Ecolab Regulatory Department Europe
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