
Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και της επιχείρησης/εταιρείας

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Sapur spray-ex
Συµµορφώνεται µε την οδηγία 91/155/EOK - 2001/58/ΕΚ   -   Ελλάδα

1.
Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Sapur spray-exΟνοµασία Προϊόντος :

Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης

: Καθαριστικό χαλιών
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση

Χρήση Προϊόντος

Ηµεροµηνία έκδοσης : 26 Ιούλιος 2005Έκδοση : 1109716EΚωδικός :

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

Κέντρο δηλητηριάσεων : 210 7793777

Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά

Φωσφορικά άλατα 230-785-7 7320-34-5 10 - 20 Xi; R36/37/38
Μη ιονικά τασιενεργά Αιθοξυλιωµένες λιπαρές
αλκοόλες (>5EO)

Πολυµερές. 0.5 - 1.0 Xn; R22
Xi; R41

2.

Ουσία/Παρασκεύασµα Ιδιοσκεύασµα

* Το(α) Όριο(α) Έκθεσης στους Χώρους Εργασίας, εάν είναι διαθέσιµο(α), παρατίθεται(νται) στην ενότητα 8

:

EINECS % ΤαξινόµησηΟνοµασία Συστατικών

Βλέπε Κεφάλαιο 16 για το πλήρες κείµενο των
Όρων R που ανακοινώνονται ανωτέρω

CAS

≥15 - <30%  φωσφορικά άλατα
<5%      µη ιονικά τασιενεργά,  ΝΤΑ

Περιέχει Άρωµα: (Limonene)

∆ήλωση συστατικών σύµφωνα µε τον Κανονισµό σχετικά µε τα απορρυπαντικά 648/2004/EC:

Προσδιορισµός των κινδύνων3.

Ταξινόµηση Xi; R36:

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

:Κίνδυνοι για την ανθρώπινη
υγεία

Ερεθίζει τα µάτια.

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 Εκπλύντε το µολυσµένο δέρµα µε άφθονο νερό.

4.
Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα.
Κατάποση
Εισπνοή :

:

:

Μέτρα πρώτων βοηθειών
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Sapur spray-ex
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύντε αµέσως µε άφθονο νερό.
Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισµός.

Επαφή µε τα µάτια :

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

Μέτρα πυρόσβεσης5.

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό.Τον ειδικό προστατευτικό
εξοπλισµό για τους
πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε υδατοψεκασµό (οµίχλη), αφρό,
ξηρή χηµική ουσία ή CO2.

Μέσα κατάσβεσης :

::

Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις
και Μέθοδοι Καθαρισµού

Ατοµικές προφυλάξεις

ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Ξεπλύντε µε άφθονο τρεχούµενο
νερό.  Για µεγάλες ποσότητες χυµένων υγρών, οδηγήστε το χυµένο υλικό σε
ένα χαντάκι 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: Βλέπε κεφάλαιο 18 για τον ατοµικό προσωπικό εξοπλισµό προστασίας και το κεφάλαιο 13 για
τη διάθεση απορριµµάτων.

: Μεγάλη Ποσότητα Χυµένου Υλικού και ∆ιαρροή  Eπικοινωνήστε αµέσως µε
το προσωπικό ασφαλείας.
Πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη χυµένου υλικού, η απορροή και επαφή
µε χώµα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόµους.

Χειρισµός

Χειρισµός και αποθήκευση

Αποθήκευση

7.
Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.

Υλικά συσκευασίας
Χρησιµοποιείτε τον αρχικό περιέκτη.

Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο.  Μακρυά από τρόφιµα, ποτά και
ζωοτροφές.  ∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο.

:

:

:

Συνιστάται
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.:Συγκεκριµένες χρήσεις

Να φυλάσσεται µεταξύ 0 και 40°C

Οριακές τιµές έκθεσης

8. Έλεγχοι της έκθεσης στο προϊόν/ατοµική προστασία

Προστασία των χεριών
(EN 374)

Έλεγχοι έκθεσης
∆εν χρειάζεται αναρροφητής κάτω από φυσιολογικές και επιδιωκούµενες
συνθήκες χρήσης του προϊόντος.
1-4 ώρα(ες) (χρόνος ενέργειας): βουτυλικό καουτσούκ .   ελαστικό νιτριλίου

Γυαλιά ασφαλείας.Προστασία των µατιών
(EN 166)

Αναπνευστική προστασία
(EN 143, 141)

:

:

:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία.

:

Προστασία του δέρµατος
(EN 467)

∆εν υπάρχουν ειδικές συστάσεις.:

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση Υγρό.

Ευοσµοειδές.Οσµή
Κίτρινο.Χρώµα

9.

:
:

Γενικές πληροφορίες
Εµφάνιση

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.Σηµείο Ζέσης
pH 11 (100%)

:
:

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
:
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Sapur spray-ex
Σηµείο Τήξης

Πίεση Ατµών
Σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα Ατµών

∆ιαλυτότητα

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

1.209 g/cm3 (20 °C)

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

∆εν ισχύει.

Ευδιάλυτο σε κρύο νερό, καυτό νερό.

Ρυθµός εξάτµισης (οξικός
βουτυλεστέρας = 1)

∆εν ισχύει.

Σηµείο ανάφλεξης > 100°C

∆εν ισχύει.
∆εν ισχύει.

∆εν ισχύει.Ευφλεκτότητα (στερεά,
αέρια)

∆εν ισχύει.

Ιξώδες ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.

Συντελεστής κατανοµής
οκτανόλης/νερού

Όρια Έκρηξης
Ιδιότητες έκρηξης

:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.Οξειδωτικές Ιδιότητες :

Σταθερότητα και δραστικότητα

Σταθερότητα

10.

∆εν αντιδρά µε οργανικά υλικά, µέταλλα, οξέα, αλκάλια.
:

Υλικά προς αποφυγή :
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.

Ερεθίζει τα µάτια.:Επαφή µε τα µάτια

Οικολογικά στοιχεία12.

Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι βιοδιασπώµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του Κανονισµού σχετικά µε τα απορρυπαντικά 648/2004/EC.

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

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

Εξάλειψη ουσίας/παρασκευάσµατος13.

∆εν ισχύει.:Ταξινόµηση Αποβλήτων
200130Ευρωπαϊκός κατάλογος

αποβλήτων (EWC)
:

Τα απόβλητα πρέπει να αποκοµίζονται 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
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Sapur spray-ex

Τάξη κατά
ADR/RID

14.
∆ιεθνείς κανονισµοί µεταφοράς

- - -

Τάξη IMDG - - -

Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά

-- -∆εν
υπόκειται
σε
κανονισµό.

Στοιχεία σχετικά µε τις
κανονιστικές διατάξεις

Αριθµός UN Κύρια ονοµασία αποστολής Τάξη Οµάδα
συσκευασίας

Ετικέτα

∆εν
υπόκειται
σε
κανονισµό.

∆εν
υπόκειται
σε
κανονισµό.

Τάξη κατά ADN:

Nα µην αποστέλλεται αεροπορικώς.

Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις15.

Σύµβολο(α) Κινδύνου
Κανονισµοί ΕΕ

:

Φράσεις ασφαλείας S2- Μακρυά από παιδιά.
S26- Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό
και ζητήστε ιατρική συµβουλή.

R36- Ερεθίζει τα µάτια.Φράσεις κινδύνου
:
:

1201/1/2000                 *Aρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: :

Ερεθιστικό

Άλλα στοιχεία16.
R22- Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R36- Ερεθίζει τα µάτια.
R36/37/38- Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.
R41- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

Πλήρες κείµενο φράσεων R
που αναφέρονται στις Ενότητες
2 και 3  -  Ευρώπη

:

26 Ιούλιος 2005
Ιστορικο
Ηµεροµηνία εκτύπωσης
Ηµεροµηνία έκδοσης
Έκδοση
Ετοιµάστηκε από

26 Ιούλιος 2005

Έκδοση

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

1

:

:
:

: Ecolab Regulatory Department Europe
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