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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εμπορική ονομασία/Χαρακτηρισμός : Screenwash Concentrate
UFI : GRVE-U2DN-0T7V-TYUC
Κωδικός προϊόντος : 84000
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση

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] Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ > 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830, 

2020/878 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3 H226 
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 H319 
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 επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

GHS02 GHS07
Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες 

πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό.
P370+P378 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για 
να κατασβήσετε.
P403+P233 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά 
κλειστός.
P501 - Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα απόρριψης 
απορριμμάτων.

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

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]

αιθανόλη· αιθυλική αλκοόλη (αριθμός CAS) 64-17-5
(Κωδ.-ΕΕ) 200-578-6
(Νο. καταλόγου) 603-002-00-5
(Νο-REACH) 01-2119457610-43

50 – 60 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Αιθανοδιόλης (αριθμός CAS) 107-21-1
(Κωδ.-ΕΕ) 203-473-3
(Νο. καταλόγου) 603-027-00-1
(Νο-REACH) 01-2119456816-28

5 – 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT RE 2, H373

Ειδικά όρια συγκέντρωσης:

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος

Ειδικά όρια συγκέντρωσης

αιθανόλη· αιθυλική αλκοόλη (αριθμός CAS) 64-17-5
(Κωδ.-ΕΕ) 200-578-6
(Νο. καταλόγου) 603-002-00-5
(Νο-REACH) 01-2119457610-43

( 50 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 

ετικέτα. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 

διευκολύνει την αναπνοή. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή / βοήθεια εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν 
αφαιρέσετε τα ρούχα.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια

: 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. Εάν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Let water be swallowed in little sips (dilution effect). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή : Υψηλές συγκεντρώσεις των ατμών ενδέχεται να προκαλέσουν : ημικρανία, ναυτία, ίλιγγο. 

Coughing.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο για επαφή με το δέρμα υπό κανονικές συνθήκες 
χρήσης.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα 
μάτια

: Eye irritation.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση : Abdominal pain.
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά : ψεκασμός νερού, σκόνη, αφρός και CO2.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κίνδυνος πυρκαγιάς : Παρουσία πηγής ανάφλεξης, οι ατμοί ενδέχεται να αναφλεχθούν/να εκραγούν.
Κίνδυνος έκρηξης : Οι ατμοί ενδέχεται να σχηματίσουν εκρηκτικό μίγμα με τον αέρα.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Άλλες πληροφορίες : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια 
κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Χρησιμοποιήστε δέσμη νερού για να ψύξετε τις 
εκτεθιμένες επιφάνειες και να προστατέψετε τους πυροσβέστες.
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ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα : Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 

ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Εξοπλισμός προστασίας : Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία 

και γάντια.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Εξοπλισμός προστασίας : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, 

το δέρμα και τα ρούχα.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν διεισδύσει στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Για την αποθήκευση : Περιορίστε την εκχυμένη ουσία σε τάφρο ή με τη βοήθεια απορροφητικού υλικού έτσι ώστε 

να εμποδιστεί η έκλυσή τους στις αποχετεύσεις ή σε επιφανειακά ύδατα.
Μέθοδοι καθαρισμού : Άμμος ή άλλο απορροφητικό υλικό.
Άλλες πληροφορίες : Ensure adequate ventilation.
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό στο χώρο εργασίας για να αποτραπεί ο σχηματισμός ατμών. 

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Αποφύγετε 
όλα τα μάτια και επαφή με το δέρμα και δεν αναπνέετε ατμούς και ομίχλη.

Μέτρα υγιεινής : Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια 
σχολαστικά μετά το χειρισμό.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Τεχνικά μέτρα : Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
Συνθήκες φύλαξης : Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο 

περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Να διατηρείται δροσερό.
Χώρος φύλαξης : Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
αιθανόλη· αιθυλική αλκοόλη (64-17-5)
ΕΕ IOELV TWA (mg/m³) 260 (NL); 950 (NO); 960 (DE, CH, SK); 1000 (SE, CS, 

ET, LT, BG, LV, RU); 1900 (DK, FR, FI, GR, AT, HU, 
SL, HR, PL); 1907 (BE); 1910 (ES); 1920 (GB)

ΕΕ IOELV TWA (ppm) 1000 (FR, GB, PT, BE, ES, DK, FI); 500 (DE, SE, NO, 
CH)

ΕΕ IOELV STEL (mg/m³) 1900 (LT, ET, NL, SE); 1920 (CH, SK); 2500 (FI); 3000 
(CS); 3800 (AT); 9500 (FR)

ΕΕ IOELV STEL (ppm) 5000 (FR); 1000 (SE, CH); 1300 (FI)

Γερμανία TRGS 910 Σημειώσεις αποδεκτής συγκέντρωσης

Ελλάδα Τοπική ονομασία Αιθνόλη

Ελλάδα OEL TWA (mg/m³) 1900 mg/m³

Ελλάδα OEL TWA (ppm) 1000 ppm

Ελλάδα κανονιστική αναφορά Π.Δ. 90/1999

Αιθανοδιόλης (107-21-1)
ΕΕ Τοπική ονομασία Etilen glikol

ΕΕ IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³
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Αιθανοδιόλης (107-21-1)
ΕΕ IOELV TWA (ppm) 20 ppm

ΕΕ IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³

ΕΕ IOELV STEL (ppm) 40 ppm

ΕΕ Σημειώσεις Skin

ΕΕ κανονιστική αναφορά Commission Directive 2000/39/EC

Γερμανία TRGS 910 Σημειώσεις αποδεκτής συγκέντρωσης

Ελλάδα Τοπική ονομασία Αιθυλενογλυκόλη (στμοί)

Ελλάδα OEL TWA (mg/m³) 125 mg/m³

Ελλάδα OEL TWA (ppm) 50 ppm

Ελλάδα OEL STEL (mg/m³) 125 mg/m³

Ελλάδα OEL STEL (ppm) 50 ppm

Ελλάδα κανονιστική αναφορά Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά.

Ατομική προστασία:
Γάντια. Προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικός ρουχισμός.
 

Προστασία των χεριών:

Να φοράτε κατάλληλα γάντια

τύπος Υλικό Διαπέραση Πάχος (mm) Διαπερατότητα Πρότυπο

Επαναχρησιμοποιούμε
να γάντια

Ελαστικό νιτριλίου 
(NBR)

6 (> 480 Λεπτά) >0,35 The exact break 
trough time has to be 
found out by the 
manufacturer of the 
protective gloves and 
has to be observed.

Προστασία οφθαλμών:

Safety glasses

Προστασία του δέρματος:

None under normal use
 

Προστασία των αναπνευστικών οδών:

No personal breathing protective equipment is normally required. Not necessary with sufficient ventilation

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:

  

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή : Υγρό
χρώμα : Μπλε.
Οσμή : alcohol odour.
ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
pH : 7 – 8
Διάλυμα pH : 7 – 8
Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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Σημείο στερεοποίησης : -46 °C
Σημείο βρασμού : 78 (78 – 192) °C
Σημείο ανάφλεξης : 23 °C DIN EN ISO 13736
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πίεση ατμού : 2332 Pa
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πυκνότητα : 915 g/l
Διαλυτότητα : Νερό: 100 %
Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
ξώδες, δυναμικό : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Όρια κινδύνου εκρήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
9.2. Άλλες πληροφορίες
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 59,01 %

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
None under normal use.
10.2. Χημική σταθερότητα
The product is stable at normal handling- and storage conditions.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε. Να διατηρείται δροσερό.
10.5. Μη συμβατά υλικά
Oxidizing substances.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
On burning: release of harmful/irritant gases/vapours e.g.: carbon monoxide - carbon dioxide.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος
Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος
Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος

αιθανόλη· αιθυλική αλκοόλη (64-17-5)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους 10470 mg/kg

LD50 από το στόμα 8300 mg/kg σωματικού βάρους Ποντίκι

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 15800 mg/kg

LC50 Εισπνοή - Επίμυς 30000 mg/m³

Αιθανοδιόλης (107-21-1)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους 7712 mg/kg

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 3500 mg/kg Ποντίκι

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια 10600 mg/kg

LC50 Εισπνοή - Επίμυς > 2,5 mg/l/6Hrs

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος
pH: 7 – 8

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
pH: 7 – 8

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος
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Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος
Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένος

Αιθανοδιόλης (107-21-1)
NOAEL (οξύ, στοματικό, ζώο/αρσενικό, 2 χρόνια ) 1000 mg/kg σωματικού βάρους

NOAEL (οξύ, στοματικό, ζώο/θηλυκό, 2 χρόνια ) 1500 mg/kg σωματικού βάρους

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
εφάπαξ έκθεση

: Μη ταξινομημένος

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

: Μη ταξινομημένος

αιθανόλη· αιθυλική αλκοόλη (64-17-5)
NOAEL (υποχρόνιο, στοματικό, ζώο/αρσενικό, 90 
ημέρες)

< 9700 mg/kg σωματικού βάρους EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in 
Rodents)

NOAEL (υποχρόνιο, στοματικό, ζώο/θηλυκό, 90 
ημέρες)

> 9400 mg/kg σωματικού βάρους Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity 
in Rodents)

Αιθανοδιόλης (107-21-1)
NOAEL (στοματικό, αρουραίος,90 ημέρες) 200 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικολογία - γενικά : Δεν αναφέρονται ειδικοί κίνδυνοι.
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
βραχυπρόθεσμος (οξύς)

: Μη ταξινομημένος

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Μη ταξινομημένος

αιθανόλη· αιθυλική αλκοόλη (64-17-5)
LC50 στα ψάρια 1 11200 mg/l /96h

EC50 Δάφνια 1 5012 mg/l /48h Freshwater

ErC50 (φύκια ) 275 mg/l /72h Freshwater

NOEC (χρόνιος) 9,6 mg/l Daphnia magna @9d

Αιθανοδιόλης (107-21-1)
LC50 στα ψάρια 1 72860 mg/l 96 hrs /  Pimephales promelas

EC50 Δάφνια 1 > 100 mg/l 48 hrs

EC50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 2 > 9600 mg/l 96 hrs / Selenastrum capricornutum

EC50 96h Βξδξπΰρλθ (1) 3536 mg/l grenn algae

EC50 96h Βξδξπΰρλθ (2) 6500 – 13000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (χρόνιος) 15380 mg/l Fish Early Life Stage / Pimephales promelas / 7 days
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Αιθανοδιόλης (107-21-1)
Βιοαποδόμηση Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Αιθανοδιόλης (107-21-1)
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν παράγεται καμία σημαντική βιοσυσσώρευση.
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Αιθανοδιόλης (107-21-1)
Οικολογία - έδαφος Αυτό το υλικό έχει χαμηλή μεταβλητότητα και είναι διαλυτή στο νερό, ως εκ τούτου τις 

δυνατότητες για κινητικότητα είναι υψηλή.
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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 διαχείρισης αποβλήτων
Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το 

νόμο.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με ADR / IMDG / ADN / IATA / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ)

ETHANOL SOLUTION 
(ETHYL ALCOHOL 

SOLUTION)

Ethanol solution ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ)

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ)

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς

UN 1170 ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ), 
3, III, (D/E)

UN 1170 ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL 

ALCOHOL SOLUTION), 3, 
III

UN 1170 Ethanol solution, 
3, III

UN 1170 ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ), 
3, III

UN 1170 ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ), 
3, III

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
3 3 3 3 3

 

14.4. Ομάδα συσκευασίας
III III III III III

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι

Μολυσματικός παράγοντας 
για το υδάτινο περιβάλλον : 

Όχι

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι

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) : 3
Αριθυ αναγνώρισης κινδύνου (Κέμλερ Αριθμ.) : 30 
Πορτοκαλί δίσκοι :

Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR) : D/E 

μεταφορά μέσω θαλάσσης
Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) : 5 L
Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) : F-E
Αριθμός EmS (Διαρροή) : S-D
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Εναέρια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Ποτάμια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σιδηροδρομική μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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 ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH
Δεν περιέχει συστατικά από τον υποψήφιο REACH ουσία (ες) κατάλογος
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) Αρ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από 
τις 4 Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών.
Δεν περιέχει καμία ουσίες που υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕE) Αρ. 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
2019 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

 
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 59,01 %

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

Κατάλληλη ονομασία αποστολής 
(RID)

Προστέθηκε

Κατηγορία συσκευασίας (RID) Προστέθηκε

Σημείο ανάφλεξης (IMDG) Προστέθηκε

Κατάλληλη ονομασία αποστολής 
(ΙΑΤΑ)

Προστέθηκε

Ετικέτες κινδύνου (ADN) Προστέθηκε

Ετικέτες επικινδυνότητας (ICAO) Προστέθηκε

ενημέρωση Τροποποιήθηκε

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

Τροποποιήθηκε

2.2 Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) Τροποποιήθηκε

2.2 Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) Τροποποιήθηκε

2.2 Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) Τροποποιήθηκε

3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα 
συστατικά

Τροποποιήθηκε

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Προστέθηκε

7.1 Μέτρα υγιεινής Προστέθηκε

7.2 Τεχνικά μέτρα Προστέθηκε

9.1 Σημείο βρασμού Προστέθηκε

9.1 pH Τροποποιήθηκε

9.1 Σημείο στερεοποίησης Τροποποιήθηκε
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9.1 Σημείο ανάφλεξης Τροποποιήθηκε

14.1 Αριθμός ΟΗΕ (ADN) Προστέθηκε

14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής 
(ADN)

Προστέθηκε

14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής 
(ADR)

Προστέθηκε

14.4 Κατηγορία συσκευασίας (ADN) Προστέθηκε

14.4 Κατηγορία συσκευασίας (IATA) Προστέθηκε

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Προστέθηκε

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:

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

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

Flam. Liq. 2 Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 2

Flam. Liq. 3 Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3

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

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

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

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.


