
 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006 της ΕΕ) NOVORIL® EX-CARPET 
  

Ημερομηνία α΄ έκδοσης : 19-11-10 Ημερομηνία  α΄ αναθεώρησης :   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ /ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ονομασία προϊόντος : NOVORIL® EX-CARPET 

Ουδέτερο καθαριστικό για μοκέτες, χαλιά και υφάσματα επιπλώσεων με τη μέθοδο spray-
extraction 

Εταιρεία : ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ AE ΒΙΟ.ΠΑ. οδός 6η αριθ.4, 133 41–Α. Λιόσια , τηλ. 210 2484 500 , fax: 210 2484 501 
email: info@ecochemical.gr, www.ecochemical.gr 

Τηλ. ανάγκης : 210 7793777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων)  
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Διαβρωτικό. Προκαλεί εγκαύματα.  

 
4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Εισπνοή : Καθαρός αέρας. 
Εισπνοή μεγαλύτερης 
 ποσότητας 

: Καθαρός αέρας, παροχή οξυγόνου, μεταφορά σε νοσοκομείο. 
Μάτια : Άμεση πλύση με τρεχούμενο νερό .Επίσκεψη σε νοσοκομείο αν τα συμπτώματα δεν 

υποχωρούν.  
Δέρμα : Ξεπλύνετε με νερό και σαπούνι. Φροντίδα του δέρματος .Να απομακρυνθούν τα ρούχα που λερώθηκαν με το προϊόν. Ζητείστε ιατρική συμβουλή αν το δέρμα 

φαίνεται ερεθισμένο.  
Κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Επίσκεψη σε νοσοκομείο.  
5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : νερό,CO2,ξηρά σκόνη. Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : - 
Ειδικοί κίνδυνοι : - 
Εξοπλισμός προστασίας : Να φοράτε γάντια και προστατευτική προσωπίδα.  
6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
Προσωπικές προφυλάξεις : Να φοράτε αδιάβροχο ρουχισμό, αδιάβροχα γάντια, προστατευτικά γυαλιά και 

αντιολισθητικά παπούτσια. 
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Εμποδίστε  την είσοδο σε υπονόμους και υδάτινους πόρους. Εξουδετέρωση. Μέθοδοι καθαρισμού : Μαζέψτε και συγκεντρώστε το προϊόν. Τοποθετείστε το σε πλαστικά βαρέλια. Η 

απόρριψη πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Χειρισμός : Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. 
Αποθήκευση : Η αποθήκευση να γίνεται σε θερμοκρασία από 0 έως +40 C.  
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Αναπνευστική προστασία : Κατά την εκνέφωση. 
Προστασία των χεριών : Προστατευτικά γάντια. 
Προστασία των οφθαλμών : Προστατευτικά γυαλιά. 
Προστασία του δέρματος : Προστατευτική στολή. 

 
  
 

3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
επικίνδυνα συστατικά 
ονομασία 

συγκέν- 
τρωση 

(%) 
CAS- No EINECS- No σύμβολο κινδύνου φράσεις R 

μη ιονικά τασιενεργά 
ανιονικά τασιενεργά 
ανιονικά τασιενεργά 
σιλικόνες 
τετρανάτριο άλας του αιθυλενο-διαμινο τετραοξικού 
οξέος 

15-30 
<5   
<5   
<5 

5-15 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

63148-62-9 
n.a. 

n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 
n.a. 

- 
Xi 
Xi 
- 

Xn 

- 
36/37/38 

38,41 
- 

22,38,41 



σελίδα 2 (novoril® ex-carpet)   
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Όψη : Διαυγές υγρό 
Οσμή : αόσμο 
pH (1% στους 20 0C) : 10,3 
Πυκνότητα (σε g/cm3 στους 20 0C) : 1,05 
Διαλυτότητα στο νερό : Αναμίξιμο σε κάθε αναλογία. 
Σημείο ανάφλεξης : Κανένα. 
 
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Χημική σταθερότητα : Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, διαχείρισης και χρήσης (βλ. Κεφ. 7).  
Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται : - 
Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται  : - Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης  : Η πυρόλυση μπορεί να δημιουργήσει εύφλεκτους και τοξικούς καπνούς  

( ΝΟx , αμμωνία και Cl-).  11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η τοξικότητα του προϊόντος βασίζεται στην ερεθιστική του δράση στους βλεννογόνους και το δέρμα.  12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Oι περιεχόμενες στο προϊόν τασιενεργές ουσίες είναι βιοαποικοδομήσιμες πάνω από 90%.Το άθροισμα των περιεχομένων 
στο προϊόν οργανικών συστατικών είναι δύσκολα έως καθόλου βιοαποικοδομήσιμο. Πριν τη διοχέτευση του προϊόντος στα απόβλητα θα πρέπει να εξουδετερωθεί.  
13. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Ο χειρισμός του προϊόντος και της συσκευασίας πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του Κεφ. 7.  
Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό. Επομένως συνιστάται έκπλυση των επιφανειών και αραίωση του προϊόντος με άφθονο 
νερό. Η απόρριψη πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Τα δοχεία να πλυθούν καλά με νερό πριν την ανακύκλωση τους.    
14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Δε χαρακτηρίζεται σαν επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί μεταφορών.  
15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Σύμβολο : C (διαβρωτικό) 
R-34 
S-1/2 S-26 
S-36/37/39 
S-45  

: 
: : 
: 
:  

Προκαλεί εγκαύματα. 
Να φυλάσσεται μακριά και κλειδωμένο από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή, προστασίας ματιών/προσώπου 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξετε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)  

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Xn 
Xi 

: 
: 

Επιβλαβές 
Ερεθιστικό 

R-22 : Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως R-41 : Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμολογικών βλαβών 
R-36/37/38 
 

: 
 

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα 
Για τη συμπλήρωση του παρόντος δελτίου χρησιμοποιήθηκαν : Οδηγία 2001/58/ΕΚ , 2001/59/ΕΚ , 1999/45/ΕΚ , 94/55/ΕΚ, 
648/2004/EK, 907/2006/EK, 1907/2006/EK. 
Τα παραπάνω δεδομένα στηρίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεων μας και αναφέρονται στο προϊόν τη στιγμή της αποστολής του. Τα δεδομένα περιγράφουν το προϊόν μόνο ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής και δεν 
προσδιορίζουν συγκεκριμένες ιδιότητες.   
 


