GLOCHEM / GLO 307
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / MSDS
Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΚ

Ημερομηνία έκδοσης: 22/01/2008
Έκδοση : 1
προσθήκη/τροποποίηση, ΝΑ: δεν έχει εφαρμογή, ND: δεν υπάρχουν στοιχεία
___________

1 Στοιχεßα του παρασκευÜσìατοò και τηò
επιχεßρησηò
1· Όνομα προϊόντος: GLO 307/ CREAMY SOAP
· Προμηθευτής: GLOCHEM

(δικτυακός τόπος: www.glochem.gr)
Διεύθυνση: Βιομηχανική Ζώνη\Oινόφυτα Βοιωτίας
Αρ. τηλεφώνου 2262032028
Αρ. fax 2262032028
Αρ. τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 2262032028
Αρ. τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777

2 Σýσταση/στοιχεßα για τα συστατικÜ
2· Χημικός χαρακτηρισμός
· Περιγραφή: Καλλυντικό προϊόν.
Επικίνδυνα συστατικά:
Κανένα
· Πρόσθετες πληροφορίες:
Δείτε την ετικέττα του προϊόντος, όπου αναγράφονται τα συστατικά του.

3 Προσδιορισìüò των κινδýνων
3· Ταξινόμηση:
Δεν ταξινομείται
· Φράσεις κινδύνου: Καμμία.
· Σύστημα ταξινόμησης
Το προϊόν υπόκειται στην νομοθεσία των Καλλυντικών.
· Πρόσθετες πληροφορίες
Η Οδηγία της ΕΕ για τα Επικίνδυνα Παρασκευάσματα δεν έχει εφαρμογή στα
καλλυντικά προϊόντα.

4 Πρþτεò βοÞθειεò
4· Γενικές πληροφορίες: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.
· Εισπνοή:Δεν έχει εφαρμογή.
· Έπαφή με το δέρμα: Δεν έχει εφαρμογή.
· Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
· Κατάποση: Σε περίπτωση που υπάρχουν επίμονα συμπτώματα ζητήστε ιατρική
βοήθεια.

5 ΜÝτρα για την καταπολÝìηση τηò
πυρκαγιÜò
5· Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης
Διοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη ή εκτοξευτήρας νερού.
Καταπολεμήστε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές με εκτοξευτήρα νερού ή αφρό
ανθεκτικό στην αλκοόλη
· Προστατευτικός εξοπλισμός: Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός.

6 ΜÝτρα για την αντιìετþπιση τυχαßαò
Ýκλυσηò
6· Προστασία του προσωπικού: Δεν απαιτείται.
· Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Διαλύετε το προϊόν με άφθονο νερό.
· Μέθοδοι καθαρισμού:
Ακολουθήστε την εθνική νομοθεσία. Απορροφήστε τις μεγάλες διαρροές με
αδρανές υλικό (π.χ. άμμο, γη διατόμων, ξυλάλευρο) και συγκεντρώστε έπειτα το
υλικό σε κατάλληλους και επισημασμένους περιέκτες για εναπόθεση σε
εγκεκριμένους χώρους.
· Πρόσθετες πληροφορίες: Δεν εκλύονται επικίνδυνα υλικά.

7 Χειρισìüò και αποθÞκευση
7· Χειρισμός (δείτε και τις παραγράφους 8 και 15)
· Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό:
Ακολουθήστε τους κοινούς κανόνες εργασίας με χημικά παρασκευάσματα.
· Πληροφορίες για την προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές:
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.
· Αποθήκευση
· Απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης και τους περιέκτες: Δεν υπάρχουν
ιδιαίτερες απαιτήσεις.
· Αποθήκευση σε έναν κοινό χώρο αποθήκευσης: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες
απαιτήσεις.
· Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Δεν υπάρχουν.

8 ¸λεγχοò Ýκθεσηò στο προϊüν και ατοìικÞ
προστασßα
8· Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό τεχνικών συστημάτων:
Δεν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία. Δείτε την παράγραφο 7.
Συστατικά με οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας: Το
προϊόν δεν περιέχει συστατικά με οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση
στο χώρο εργασίας.
· Πρόσθετες πληροφορίες:
Σαν βάση έχουν χρησιμοποιηθεί οι κατάλογοι που ίσχυαν κατά την σύνταξη του
δελτίου.
· Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
· Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
· Αναπνευστική προστασία: Ατομική προστασία δεν απαιτείται σε κανονικές
συνθήκες.
· Προστασία των χεριών: Δεν απαιτείται.
· Προστασία των ματιών: Δεν απαιτείται.

9 ΦυσικÝò και χηìικÝò ιδιüτητεò
9· Μορφή: Υγρό
· Χρώμα : Λευκό/Ροζ - Αδιαφανές
· Οσμή: Ελαφρά αρωματισμένο
· Τιμή/Περιοχή Μονάδες Μέθοδος
· Μεταβολή κατάστασης
· Σημείο τήξης/Περιοχή τήξης: Δεν έχει προσδιορισθεί
· Σημείο ζέσης/Περιοχή ζέσης: Δεν έχει προσδιορισθεί
· Σημείο ανάφλεξης: Δεν έχει εφαρμογή
· Αναφλεξιμότητα: Το προϊόν δεν αυταναφλέγεται.
· Κίνδυνοι έκρηξης: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
· Πυκνότητα στους 20 ° C 1.05 g/cm3
· Διαλυτότητα/Αναμιξιμότητα με
· Νερό: Πλήρως αναμίξιμο.
· pH: pH <= 5.5
· Ιξώδες:
· δυναμικό: στους 20 ° C 5830 mPas

10 Σταθερüτητα και δραστικüτητα
10· Θερμική διάσπαση/συνθήκες προς αποφυγή:

Δεν διασπάται αν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
· Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.
· Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Κανένα γνωστό

11 ΤοξικολογικÜ στοιχεßα
11· Οξεία τοξικότητα:
· Ερεθιστικότητα:
· Στο δέρμα: Δεν προκαλεί ερεθισμό κατά την κανονική χρήση.
· Στα μάτια: Προκαλεί ερεθισμό.
· Ευαισθητοποίηση: Δεν έχει γίνει γνωστή ευαισθητοποιητική επίδραση.
· Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες:
Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, το προϊόν δεν έχει κάποιες
επιβλαβείς επιδράσεις.

12 ΟικολογικÜ στοιχεßα
12· Γενική σημείωση:
Όταν χρησιμοποιείται για τη χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν αυτό
δεν προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

13 ΕξÜλειψη ουσßαò/παρασκευÜσìατοò
13· Προϊόν:
Σύσταση: Δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Μην αφήνετε
το αδιάλυτο προϊόν να προσεγγίζει το αποχετευτικό σύστημα.
· Ακαθάριστοι περιέκτες:
· Σύσταση: Η διάθεση να γίνει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
· Συνιστώμενο μέσο καθαρισμού: Νερό, με κάποιον καθαριστικό παράγοντα αν είναι
απαραίτητο.

14 Στοιχεßα σχετικÜ ìε τη ìεταφορÜ
14· Επίγεια μεταφορά ADR/RID (διασυνοριακή)
· ADR/RID-GGVS/E Κλάση: -

15 Στοιχεßα σχετικÜ ìε τιò κανονιστικÝò
διατÜξειò
15· Ταξινόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ:
Αυτό είναι ένα καλλυντικό προϊόν που πληρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας της

16 ¢λλεò πληροφορßεò
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις μέχρι
σήμερα γνώσεις μας και την ισχύουσα νομοθεσία. Εν τούτοις δεν αποτελεί
εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση
νομικά δεσμευτικού συμβολαίου.
·
· MSDS review date: 22.1.2008

