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ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Μορφή προϊόντος : Μείγμα
Εμπορική ονομασία : MPM Thinner
Κωδικός προϊόντος : 77000
Είδος προϊόντος : Διαλυτικά
Ομάδα προϊόντων : Εμπορικό προϊόν
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Διαλυτικά
Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης : Διαλυτικά

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης

Σχόλια

Ελλάδα Poisons Information Centre
Children’s Hospital P&A 
Kyriakou

11762 Athens +30 21 07 79 37 77

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 
Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 2 H225 
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 H315 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1 H318 
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, 
κατηγορία 3, νάρκωση

H336 

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, 
κατηγορία 3, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού

H335 

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη 
έκθεση, κατηγορία 2

H373 

Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1 H304 
Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
2.2. Στοιχεία ετικέτας
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08
Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος.
Επικίνδυνο περιεχόμενο : ακετόνη, προπαν-2-όνη, προπανόνη.; οξικός n-βουτυλεστέρας· οξικό n-βουτύλιο; βουταν-

1-όλη· n-βουτανόλη; Μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

mailto:info@mpmoil.nl
http://www.mpmoil.com/
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Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς.
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα, νεφρά, ήπαρ) ύστερα 
από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (εισπνοή).

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P210 - Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην 
καπνίζετε.
P241 - Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός 
εξοπλισμός.
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.
P314 - Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς 
κανονισμούς.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το μίγμα δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού 
REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε συγκέντρωση ίση 
ή μεγαλύτερη από 0,1%

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1. Ουσίες
Δεν ισχύει
3.2. Μείγματα

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος

% Κατάταξη σύμφωνα με την 
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου (Κωδ.-ΕΕ) 905-588-0
(Νο-REACH) 01-2119488216-32

≥ 50 – ≤ 75 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400

ακετόνη, προπαν-2-όνη, προπανόνη. (αριθμός CAS) 67-64-1
(Κωδ.-ΕΕ) 200-662-2
(Νο. καταλόγου) 606-001-00-8
(Νο-REACH) 01-2119471330-49

≥ 25 – ≤ 50 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

οξικός n-βουτυλεστέρας· οξικό n-βουτύλιο (αριθμός CAS) 123-86-4
(Κωδ.-ΕΕ) 204-658-1
(Νο. καταλόγου) 607-025-00-1

≥ 10 – ≤ 20 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

βουταν-1-όλη· n-βουτανόλη (αριθμός CAS) 71-36-3
(Κωδ.-ΕΕ) 200-751-6
(Νο. καταλόγου) 603-004-00-6

≥ 3 – ≤ 10 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

τολουόλιο (αριθμός CAS) 108-88-3
(Κωδ.-ΕΕ) 203-625-9
(Νο. καταλόγου) 601-021-00-3

≤ 0,5 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16
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ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν αρκετές ώρες μετά την έκθεση. 

Το θύμα πρέπει να υποβάλλεται σε ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά 
την έκθεση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή αναπνευστικής 
διακοπής παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολίας, ή αν τα 
συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική αγωγή.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό που έχει ενδεχομένως 
λερωθεί ή πιτσιλιστεί με την ουσία και πλύνετε με άφθονο νερό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια

: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για 10-15 λεπτά. 
Εάν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στο δέρμα.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα 
μάτια

: Ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά : Σκόνη, αλκοολάντοχος αφρός, σπρέι νερού, διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός νερού, 

σκόνη, αφρός και CO2.
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κίνδυνος πυρκαγιάς : Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.
Κίνδυνος έκρηξης : Μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτο / εκρηκτικό μίγμα ατμού - αέρα.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή.
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Μη χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση.
Προστασία κατά την πυρόσβεση : Χρησιμοποιείστε ατομική αναπνευστική συσκευή και προστατευτικό ρουχισμό ανθεκτικό σε 

χημικά.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Σηματοδοτήστε την περιοχή 

διασκορπισμού και απαγορεύστε την είσοδο σε μη νομιμοποιούμενα άτομα. Απομακρύνετε 
το κοινό.

6.1.1. Για προσωπικό άλλο από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης
Εξοπλισμός προστασίας : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / 

προσώπου.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Εξοπλισμός προστασίας : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / 

προσώπου. χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Μην διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή στο αποχετευτικό σύστημα. Εμποδίστε κάθε διαφυγή του προϊόντος σε υπονόμους ή ρυάκια. Εάν το υγρό 
διαφύγει στους υπονόμους ή σε δίκτυο δημόσιων υδάτων πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό
Μέθοδοι καθαρισμού : Μικρές ποσότητες διαρροής υγρών: συλλέξτε το υγρό με ένα μη καύσιμο, απορροφητικό 

υλικό και μεταφέρετέ το με ένα φτυάρι σε έναν περιέκτη προς απόρριψη. Αυτό το υλικό και 
ο περιέκτης του πρέπει να απορριφθούν με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς.

Λοιπές πληροφορίες : Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβετε προληπτικά μέτρα 

κατά της στατικής εκφόρτισης. Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά.
Μέτρα υγιεινής : Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη εκτεθειμένη περιοχή με απαλό σαπούνι και νερό πριν φάτε, 

πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και πριν φύγετε από την εργασία σας.
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων
Τεχνικά μέτρα : Φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
Συνθήκες φύλαξης : Αποθηκεύστε στον αρχικό περιέκτη.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
ακετόνη, προπαν-2-όνη, προπανόνη. (67-64-1)
ΕΕ IOELV TWA (mg/m³) 1210 mg/m³

ΕΕ IOELV TWA (ppm) 502 ppm

ΕΕ IOELV STEL (mg/m³) 2420 mg/m³

ΕΕ IOELV STEL (ppm) 1004 ppm

Γερμανία Σημειώσεις

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Εξασφαλίστε σωστό εξαερισμό, κυρίως σε κλειστούς χώρους. Μην εισπνέετε το αέριο/τον ατμό/τα αερολύματα.

Ατομική προστασία:
Γάντια. Προστατευτικά γυαλιά.

Υλικά για ρουχισμό προστασίας:

Αδιάβροχος ρουχισμός
 

Προστασία των χεριών:

προστατευτικά γάντια

τύπος Υλικό Διαπέραση Πάχος (mm) Διαπερατότητα Πρότυπο

Γάντια Viton® II, Ελαστικό 
νιτριλίου (NBR)

6 (> 480 Λεπτά) > 0.7 mm EN ISO 374, EN ISO 
374-1

Προστασία οφθαλμών:

Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία του δέρματος:

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Αδιάβροχος ρουχισμός
 

Προστασία των αναπνευστικών οδών:

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:

 
Λοιπές πληροφορίες:
De sædvanelige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes. Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά καθώς και από ζωοτροφές. Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας 
μετά από κάθε χρήση.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή : Υγρό
χρώμα : Διάφανο.
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Οσμή : Ερεθιστικό.
ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
pH : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σημείο πήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σημείο βρασμού : 56 (55,8 – 56,6) °C
Σημείο ανάφλεξης : 8 °C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.
Θερμοκρασία διάσπασης : 340 °C
Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
Πίεση ατμού : 233 hPa @ 20 °C
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20°C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Πυκνότητα : 850 kg/m³
Διαλυτότητα : Νερό: Слабо растворим.

Οργανικός διαλύτης:100 %
Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
ιξώδες, κινεματικός (ή) : 1,176 mm²/s
ξώδες, δυναμικό : 1 mPa.s
Εκρηκτικές ιδιότητες : Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό. Ενδεχόμενος σχηματισμός εύφλεκτων ή εκρηκτικών 

μιγμάτων ατμών/αέρα.
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Όρια κινδύνου εκρήξεως : 1,1 – 13 vol %
9.2. Λοιπές πληροφορίες
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 100 %

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
10.2. Χημική σταθερότητα
Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Αντιδρά έντονα με ισχυρά οξειδωτικά και οξέα.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Όχι φλόγες, σπινθήρες και δεν απαγορεύεται το κάπνισμα. Υψηλή θερμοκρασία. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε 
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.
10.5. Μη συμβατά υλικά
Αμίνες. Υπεροξείδια. Χλωριωμένα γαλακτώματα. Αλκανολαμίνες. Μέταλλα αλκαλίων και αλκαλικών γαιών. Νιτρικό αμμώνιο.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται.)
Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος. (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται.)
Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται.)

MPM Thinner 
LD50 από του στόματος σε αρουραίους 4300 mg/kg

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια 2000 mg/kg

Μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου
LD50 από του στόματος σε αρουραίους 3523 mg/kg

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια 12126 mg/kg
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ακετόνη, προπαν-2-όνη, προπανόνη. (67-64-1)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους 5800 mg/kg

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια 7400 mg/kg

LC50 Εισπνοή - Επίμυς 76 mg/l air

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Ατμοι) 76 mg/l/4h

οξικός n-βουτυλεστέρας· οξικό n-βουτύλιο (123-86-4)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους 10760 mg/kg (Μέθοδος ΟΟΣΑ 423)

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια > 14112 mg/kg (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Σκόνης/συγκέντρωσης 
σταγονιδίων)

23,4 mg/l/4h (Μέθοδος ΟΟΣΑ 403)

βουταν-1-όλη· n-βουτανόλη (71-36-3)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους 2292 mg/kg (Μέθοδος ΟΟΣΑ 401)

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους 3430 mg/kg (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Ατμοι) > 17,76 mg/l/4h

τολουόλιο (108-88-3)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους 5580 mg/kg

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια > 5000 mg/kg

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Ατμοι) 28,1 mg/l/4h

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται.)

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται.)

Καρκινογένεση : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται.)

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 
πληρούνται.)

ακετόνη, προπαν-2-όνη, προπανόνη. (67-64-1)
LOAEL (ζώο/θηλυκό, F0/P) 11298 mg/kg σωματικού βάρους

NOAEL (ζώο/αρσενικό, F0/P) 900 mg/kg σωματικού βάρους

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
εφάπαξ έκθεση

: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 
αναπνευστικής οδού.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
επανειλημμένη έκθεση

: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα, νεφρά, ήπαρ) ύστερα από 
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (εισπνοή).

Επικινδυνότητα αναρρόφησης : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς.

MPM Thinner 
ιξώδες, κινεματικός (ή) 1,176 mm²/s

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
βραχυπρόθεσμος (οξύς)

: Μη ταξινομημένος.

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Μη ταξινομημένος

Μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου
LC50 στα ψάρια 1 2,6 mg/l Oncorhynchus mykiss
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EC50 Δάφνια 1 1 mg/l

ακετόνη, προπαν-2-όνη, προπανόνη. (67-64-1)
EC50 Δάφνια 1 8800 mg/l 48h

LOEC (χρόνιο) > 79 mg/l Daphnia Magna 21d

NOEC (χρόνιος) ≥ 79 mg/l Daphnia Magna 21d
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Μάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου και ξυλολίου
BCF στα ψάρια 1 25,9 mg/l

Log Pow < 3,2
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων
Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το 

νόμο.
Υποδείξεις για την απόρριψη των αποβλήτων : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Οικολογία - απόβλητα : Διάθεση απορριμμάτων σύμφωνα με τους επίσημους κρατικούς κανονισμούς.
Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕΚΑ)

: 07 01 04* - άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με ADR

ADR

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
UN 1263

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς

UN 1263 ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ, 3, II, (D/E)

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
3

14.4. Ομάδα συσκευασίας
II

14.5. Περιβαλλοντική επικινδυνότητα
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Επίγεια μεταφορά
Κωδικός ταξινόμησης (ADR) : F1 
Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 5l
Kατηγορία μεταφοράς (ADR) : 2
Αριθυ αναγνώρισης κινδύνου (Κέμλερ Αριθμ.) : 33 
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Πορτοκαλί δίσκοι :

Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR) : D/E 
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
Δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
15.1.1. κανονισμοί ΕΕ

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XVII του REACH (Προϋποθέσεις περιορισμού)
Δεν περιέχει συστατικά από τον υποψήφιο REACH ουσία (ες) κατάλογος
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XIV του REACH (Κατάλογος αδειοδότησης)
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο PIC (Κανονισμός ΕΕ 649/2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή 
επικίνδυνων χημικών ουσιών)
Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο POP (Κανονισμός ΕΕ 2019/1021 σχετικά με τους έμμονους οργανικούς 
ρύπους)

 
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 100 %

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει πραγματοποιηθεί κενένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Επισήμανση αλλαγών:

Τμημα Τροποποιημένο στοιχείο Τροποποίηση Παρατηρήσεις

Αντικαθιστά το Δελτίο Τροποποιήθηκε

ενημέρωση Τροποποιήθηκε

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) Προστέθηκε

Είδος προϊόντος Προστέθηκε

1.1 Εμπορική 
ονομασία/Χαρακτηρισμός

Προστέθηκε

1.2 Χρήση της ουσίας/του μείγματος Προστέθηκε

1.2 Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης Προστέθηκε

2.1 Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 
1272/2008 ΕΚ [CLP]

Τροποποιήθηκε

2.2 Προειδοποιητική λέξη (CLP) Προστέθηκε

2.2 Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) Προστέθηκε

2.2 Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) Προστέθηκε

2.2 Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) Προστέθηκε

3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα 
συστατικά

Τροποποιήθηκε

9.1 Θερμοκρασία διάσπασης Προστέθηκε

9.1 Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Τροποποιήθηκε

9.1 Διαλυτότητα σε οργανικούς 
διαλύτες

Τροποποιήθηκε

9.1 Πίεση ατμού Τροποποιήθηκε

9.1 Υδατοδιαλυτότητα Τροποποιήθηκε

9.1 Όρια εκρηκτικότητας (vol%) Τροποποιήθηκε
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9.1 Σημείο βρασμού Τροποποιήθηκε

9.1 Πυκνότητα Τροποποιήθηκε

9.1 χρώμα Τροποποιήθηκε

11.1 ATE CLP (Διά του δέρματος) Προστέθηκε

11.1 ATE CLP (Από του στόματος) Προστέθηκε

13.1 Υποδείξεις για την απόρριψη των 
αποβλήτων

Προστέθηκε

Συντομογραφίες και ακρώνυμα:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TWA: Time Weighted Average. TLV: 
Threshold Limit Value. ASTM: American Society for Testing and Materials . ADR: Accord Européen Relatif 
au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route . RID: Regulations Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Rail . ADNR: Accord Européen relatif au Transport 
International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin. IMDG: International 
Maritime Dangerous Goods. ICAO: International Civil Aviation Organization . IATA: International Air 
Transport Association. STEL: Short Term Exposure Limit. LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects. 
ATE: acute toxicity estimate. LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects. EC50: concentration 
producing 50% effect.

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Οξεία τοξικότητα (εισπνοή:σκόνη,σταγονίδια) Κατηγορία 4

Acute Tox. 4 (Oral) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4

Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1

Aquatic Chronic 3 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 3

Asp. Tox. 1 Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1

Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1

Eye Irrit. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2

Flam. Liq. 2 Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 2

Flam. Liq. 3 Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3

Repr. 2 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 2

Skin Irrit. 2 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2

STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 2

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, νάρκωση

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός της 
αναπνευστικής οδού

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
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SDS MPM REACH
υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, 
ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος.


