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∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος:
· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Thermo Milk Tabs
· Αριθµός προϊόντος: EP1000056ThCH
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες
χρήσεις:
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Καθαριστικό µέσο
· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας:
· Παραγωγός/προµηθευτής:
Schulz & Sohn GmbH
Chemie-Erzeugnisse
Hoeherweg 327
D-40231 Duesseldorf
info@schulzchemie.com
Distributet by:
Thermoplan AG
Thermoplan-Platz 1
CH-6353 Weggis
Tel.: +41 41 3921200
thermoplan@thermoplan.ch
· Παροχή πληροφοριών: Product safety department
· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Αριθµός κλήσης κέντρου δηλητηριάσεων (24ωρη λειτουργία):
Τηλ.: +30 (0) 2107793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος:
· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:
Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης:
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.
· Εικονογράµµατα κινδύνου:

GHS05
· Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
θειικό νάτριο δωδεκυλο
µεταπυριτικό δινάτριο
· ∆ηλώσεισ κινδυνου:
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
· ∆ηλώσεις προφυλάξεων:
P262
Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα.
P280
Να φοράτε προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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P302+P352
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε
να ξεπλένετε.
· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι:
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ:
· ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
· 3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα
· Περιγραφή: Μείγµα αποτελούµενο από τα ακολούθως αναφερόµενα στοιχεία. µε ακίνδυνες αναµείξεις.
· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:
1-<5%
CAS: 151-21-3
θειικό νάτριο δωδεκυλο
EINECS: 205-788-1
Eye Dam. 1, H318;
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315;
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 6834-92-0
µεταπυριτικό δινάτριο
<1%
EINECS: 229-912-9
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314;
Acute Tox. 4, H302;
Reg.nr.: 2119449811-37 STOT SE 3, H335
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών:
· Γενικές οδηγίες: Για βοήθειες πρώτης ανάγκης επιβάλλονται µέτρα αυτοπροστασίας.
· µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
· µετά από επαφή µε το δέρµα:
Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυµα.
Σε περίπτωση συνεχιζόµενου ερεθισµού επισκευθείτε γιατρό.
· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια µε ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούµενο νερό για αρκετή ώρα.
· µετά από κατάποση:
Να ξεπλύνετε το στόµα και να πιείτε κατόπιν αρκετό νερό.
Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συµβουλευτείτε γιατρό.
· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες:
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα:
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα:
Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων
διαστάσεων µε εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα:
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες:
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης:
Αποφεύγετε να δηµιουργηθεί σκόνη.
· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό: Συλλέγονται µηχανικά.
· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα:
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό: Να διατηρείτε το δοχείο καλά κλεισµένο.
· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:
∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.
· 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων:
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Καµία ειδική αξίωση.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης: καµία
· Εναποθήκευση κατηγορίας: 11
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.
· 8.1 Παράµετροι ελέγχου:
· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να
επιτηρούνται:
Το προϊόν δεν περιέχει σηµαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα
έπρεπε να ελέγχονται..
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.
· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης:
· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
· Προστασία για την αναπνοή:
∆εν απαιτείται αν ο χώρος αερίζεται καλά.
Να χρησιµοποιείτε για σύντοµη ή µικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο, για έντονη ή
παρατεταµένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.
· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια!
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του
παρασκευάσµατος.
Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαµβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθµό διαπερατότητας
και την υποβάθµιση.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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· Υλικό γαντιών:
σύσταση:
uvex u-chem 3000 (DIN EN 374)
υλικό: Καουτσούκ Nitril
το πάχος του υλικού: 0,5 mm
Τιµή διαπερατότητας: > 480 min (επίπεδο 6)
σύσταση:
uvex u-fit strong N2000 (DIN EN 374)
υλικό: Καουτσούκ Nitril
το πάχος του υλικού: 0,2 mm
Τιµή διαπερατότητας: > 480 min (επίπεδο 6)
· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών:
Οι διαπιστωµένοι χρόνοι διέλευσης σύµφωνα µε τον κανονισµό EN 374 Μέρος III δεν εφαρµόζονται υπό
πραγµατικές συνθήκες. Εποµένως προτείνεται ένας µέγιστος χρόνος χρήσης που ανέρχεται στο 50 % του
χρόνου διέλευσης.
· Προστασία για τα µάτια: ∆εν είναι απαραίτητο.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες:
· Γενικές πληροφορίες:
· Όψη:
Μορφή:
δισκία
Χρώµα:
άσπρο
· Οσµή:
άοσµο
· Όριο οσµής:
Μη καθωρισµένο.
· Τιµή pH (100 g/l) σε 20 °C:

11,4

· Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως:
∆εν είναι προσδιωρισµένο
Αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: ∆εν είναι προσδιωρισµένο
· Σηµείο ανάφλεξης:

Μη χρησιµοποιήσιµο

· Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο):

Μη καθωρισµένο.

· Θερµοκρασία αποσύνθεσης:

Μη καθωρισµένο.

· Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης:

Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Εκρηκτικές ιδιότητες:

∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα:
ανώτερα:

Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.

· Πίεση ατµών:

Μη χρησιµοποιήσιµο

· Πυκνότητα:
Σχετική πυκνότητα:
Πυκνότητα ατµών:
Ταχύτητα ατµοποίησης:

Μη καθωρισµένο.
Μη χρησιµοποιήσιµο
Μη χρησιµοποιήσιµο

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε:
νερό:

διαλυτό

· Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο):

Μη καθωρισµένο.

· Ιξώδες:
δυναµική:
κινηµατική:

Μη χρησιµοποιήσιµο
Μη χρησιµοποιήσιµο
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες:
VOC (EK):

0,0 %
0,00 %

Ποσοστά σε στερεό σώµα:
· 9.2 Άλλες πληροφορίες:

95,3 %
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
· 10.1 ∆ραστικότητα: µη καθωρισµένο
· 10.2 Χηµική σταθερότητα:
· Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
∆εν αποσυντίθεται αν η χρησιµοποίησή του γίνεται κανονικά.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.
· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις:
· Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
· Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή):
· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· STOT-επανειληµµένη έκθεση
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
· 12.1 Τοξικότητα:
· Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση:
Τα ενεργά στοιχεία καθαρισµού που περιέχονται στο προϊόν πληρούν τις προδιαγραφές της νοµοθεσίας
για την περιβαλλοντολογική συµβατότητα των απορρυπαντικών και καθαριστικών µέσων και µπορούν να
διασπασθούν βιολογικά.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (∆ική µας εκτίµηση): ελαφρώς επικίνδυνο
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη
αραιωµένο ή σχετικά σε µεγάλες ποσότητες.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ:
· ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:
· Σύσταση:
∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
· Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
· 14.1 Αριθµός ΟΗΕ
· ADR, ADN, IMDG, IATA

εκπίπτει

· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR, ADN, IMDG, IATA

εκπίπτει

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· τάξη

εκπίπτει

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA

εκπίπτει

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
· Marine pollutant:

Όχι

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Μη χρησιµοποιήσιµο

· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το
παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και τον
κώδικα IBC
Μη χρησιµοποιήσιµο
· UN "Model Regulation":

εκπίπτει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.
· Σχετικές σειρές:
H290 Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
· ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα: Product safety department
(συνέχεια στη σελίδα 7)
GR

47.0

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Σελίδα: 7/7
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 11.07.2018
Αναθεώρηση: 11.07.2018
Αριθµός έκδοσης 2

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Thermo Milk Tabs
(συνέχεια από τη σελίδα 6)

· Για πληροφορίες απευθυνθείτε: Mr. Saurbier
· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: ∆ιαβρωτικά µετάλλων – Κατηγορία 1
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα µέσω του – Κατηγορία 4
Skin Corr. 1B: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1B
Skin Irrit. 2: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 2
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 1
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (µία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
Aquatic Chronic 3: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - µακροπροθεσµος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 3

· Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση
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