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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Μορφή προϊόντος : Μείγμα
Όνομα του προϊόντος : Carshampoo
Κωδικός προϊόντος : 98000
Ομάδα προϊόντων : Μίγμα
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
κύρια κατηγορία χρήσης : χρήση από τους καταναλωτές,Επαγγελματική χρήση,Βιομηχανική χρήση
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Uses concentration 1 - 20% in water
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Προϊόντα φροντίδας αυτοκινήτων
Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης : Απορρυπαντικοί/καθαριστικοί παράγοντες και πρόσθετα

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)
Μη ταξινομημένος

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

Φράσεις EUH : EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Πρόσθετες φράσεις : Σύνθεση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές E.C. (EG) 648/2004): Ανιονικές 

επιφανειοδραστικές ουσίες <5%, συντηρητικά (ακετυλενοδιουρία τετραμεθυλολίου).
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]

Sodiumlaurylethersulfate (αριθμός CAS) 68891-38-3
(Κωδ.-ΕΕ) 500-234-8
(Νο-REACH) 01-2119488639-16

< 5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

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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Ειδικά όρια συγκέντρωσης:

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος

Ειδικά όρια συγκέντρωσης

Sodiumlaurylethersulfate (αριθμός CAS) 68891-38-3
(Κωδ.-ΕΕ) 500-234-8
(Νο-REACH) 01-2119488639-16

( 10 ≤C < 30) Skin Irrit. 2, H315
( 10 ≤C < 30) Eye Irrit. 2, H319
( 30 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318
( 30 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολίας, ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική 

αγωγή.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Πάρτε το θύμα σε καθαρό αέρα, σε ένα ήσυχο μέρος και, εάν χρειάζεται να λάβει ιατρική 

συμβουλή.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Wash with plenty of soap and water.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια

: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 
minutes holding eyelids apart. If irritation persists, consult a specialist.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Get medical advice/attention if 
you feel unwell.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα 
μάτια

: Eye irritation.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση : Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό και διάρροια.
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 : Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κίνδυνος πυρκαγιάς : Κανένας.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα : Κανένα ιδιαίτερο / ειδικό μέτρο που απαιτείται.

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μέθοδοι καθαρισμού : Absorb with liquid-binding material (e.g. sand, diatomaceous earth, acid- or universal 

binding agents). Dilute with a large quantity of water.
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Μέτρα υγιεινής : When using do not eat, drink or smoke. Wash hands before breaks and at the end of work.
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Χώρος φύλαξης : Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Καθαριστικό.
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Δεν απαιτεί καμία συγκεκριμένη ή ειδικά τεχνικά μέτρα.

Ατομική προστασία:
Προστατευτικά γυαλιά.

Υλικά για ρουχισμό προστασίας:

Suitable material: nitrile rubber
 

Προστασία των χεριών:

Φοράτε τα κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά στα χημικά. DIN EN 374. In the cases of special applications, it is recommended to check the chemical 
resistance with the manufacturer of the gloves.

Προστασία οφθαλμών:

Tightly sealed safety glasses.

Προστασία του δέρματος:

None under normal use
 

Προστασία των αναπνευστικών οδών:

No personal breathing protective equipment is normally required

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή : Υγρό
χρώμα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Οσμή : characteristic.
ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
pH : 4,5
Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1) : 0,3
σημείο τήξης / περιοχή τήξης : 0 °C
Σημείο στερεοποίησης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο βρασμού : 100 – 200 °C
Σημείο ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πίεση ατμού : 2332 Pa @ 20C
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πυκνότητα : 1054 g/l @ 20C
Διαλυτότητα : Νερό: Πλήρης.
Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
ιξώδες, κινεματικός (ή) : 218 mm²/s @ 20C
ξώδες, δυναμικό : 230 mPa·s @ 20C
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) : 0,1 %
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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
Επικίνδυνες αντιδράσεις δεν είναι γνωστό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
None under normal use.
10.5. Μη συμβατά υλικά
Υλικά προς αποφυγήν. Acids and bases. Oxidizing substances.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Κανένας/καμία/κανένα υπό κανονικές συνθήκες.

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

Sodiumlaurylethersulfate (68891-38-3)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους ≥ 5000 mg/kg

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια ≥ 5000 mg/kg

LC50 Εισπνοή - Επίμυς (Ατμοι) ≥ 50 mg/l/4h

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος
pH: 4,5

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Μη ταξινομημένος
pH: 4,5

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος
Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένος

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

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος

Carshampoo 
ιξώδες, κινεματικός (ή) 218 mm²/s @ 20C
Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και 
πιθανά συμπτώματα

: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις προετοιμασίες της οδηγίας 1999/45/ΕΚ έχουν 
ταξινομηθεί ως επικίνδυνα.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικολογία - γενικά : Σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης και επισήμανσης "επικίνδυνο για το περιβάλλον" 

(93/21 / ΕΟΚ) το υλικό / προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον.
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
βραχυπρόθεσμος (οξύς)

: Μη ταξινομημένος

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Μη ταξινομημένος

Sodiumlaurylethersulfate (68891-38-3)
LC50 στα ψάρια 1 7,1 mg/l

EC50 Δάφνια 1 7,2 mg/l

EC50 72h Βξδξπΰρλθ 1 27 mg/l

NOEC (οξύ) 0,93 mg/l
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12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Carshampoo 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης The surfactants contained in the product are biodegradable according to the requirements 

of the Detergent Directive 648/2004/EC.
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
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 διαχείρισης αποβλήτων
Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Waste disposal according to official state regulations.
Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων : Τα όξινα ή αλκαλικά υδατολύματα μπορούν να απορριφθούν στους υπονόμους μετά από 

διάλυση, αδρανοποίηση ή ειδική επεξεργασία, εφόσον έχουν απαλλαχθεί από επιπλέοντα 
έλαια.

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

ADR IMDG

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.4. Ομάδα συσκευασίας
Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι
Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο περιβάλλον : Όχι

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Επίγεια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

μεταφορά μέσω θαλάσσης
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
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Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 0,1 %
Περαιτέρω προδιαγραφές, περιορισμοί και 
διατάξεις

: Σύνθεση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές E.C. (EG) 648/2004): Ανιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες <5%, συντηρητικά (ακετυλενοδιουρία τετραμεθυλολίου).

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:

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

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

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

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

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

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.


