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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΕΙΑΣ/ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ 

 
1.1 Στοιχεία τησ ουςίασ ή του παραςκευάςματοσ: 

 RESA ANTICALC 
   

1.2 Χρήςη τησ ουςίασ/του παραςκευάςματοσ: 
Αφαλατικό μπάνιου, βρυςϊν, ειδϊν υγιεινισ  
 

1.3 Στοιχεία τησ εταιρείασ /επιχείρηςησ: 
 ΙΟΝΙΚΑ ΧΘΜΙΚΑ - ΑΦΟΙ ΕΓΓΘ Ο.Ε. 
 11ο χλμ ΕΟ Ραλαιοκαςτρίτςασ-Τηάβρου, 490 83 ΚΕΚΥΑ 
 Τθλ.: (+30) 26610.91594, Fax: (+30) 26610.91114 
 www.ionianchemicals.com, e-mail: info@ionianchemicals.com 
 
1.4 Αριθμόσ τηλεφώνου επείγουςασ ανάγκησ: 
 Τθλ. Κζντρου Δθλθτθριάςεων: (+30) 210.7793777 
 
 Αριθμόσ τηλεφώνου επείγουςασ ανάγκησ τησ εταιρίασ: 
 Τθλζφωνο από 08:00 ζωσ 16:00 :  (+30) 26610.91594  

 
2. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
2.1 Ταξινόμηςη τησ ουςίασ ή του μείγματοσ: 
 Το παραςκεφαςμα ζχει ταξινόμθςθ κινδφνου κατά τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενεσ 

μετατροπζσ και προςαρμογζσ). Το προϊόν επιπλζον απαιτεί ζνα δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ ςε ςυμφωνία με τισ διατάξεισ του 
Κανονιςμοφ (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπϊν. 
Ενδεχόμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ για τθν υγεία και/ι το περιβάλλον αναγράφονται ςτισ 
παραγράφουσ 11 και 12 τθσ παρόντοσ εγγράφου. 
 

Ταξινόμθςθ και υπόδειξθ κινδφνου:  
Eye irritation, category 2 H319 
Skin irritation, category 2 H315 

 
2.2           Στοιχεία επιςήμανςησ: 
 
                 Ετικζτεσ κινδφνου ςφμφωνα με τον κανονιςμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ και προςαρμογζσ. 
 
 Εικονογράμματα κινδφνου: 

 

 

   

 
 Ρροειδοποιθτικζσ λζξεισ: ΡΟΣΟΧΗ 
 
Δθλϊςεισ επικινδυνότθτασ: 
 Η319 Ρροκαλεί ςοβαρό οφκαλμικό ερεκιςμό. 
 Η315 Ρροκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. 

 
Δθλϊςεισ προφυλάξεων: 
 P102 Μακριά από παιδιά. 
 P280 Να φοράτε προςτατευτικά γάντια/προςτατευτικά ενδφματα/μζςα ατομικισ προςταςίασ για τα 

μάτια/το πρόςωπο. 
 P305 + P351 + P338 ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΕΡΑΦΘΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλφνετε προςεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 

υπάρχουν φακοί επαφισ, αφαιρζςτε τουσ, εφόςον είναι εφκολο. Συνεχίςτε να ξεπλζνετε. 
 P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφκαλμικόσ ερεκιςμόσ: Συμβουλευκείτε/Επιςκεφκείτε γιατρό.  

http://www.ionianchemicals.com/
mailto:info@ionianchemicals.com
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 P302 + P352 ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΕΡΑΦΘΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ: Ρλφντε με άφκονο νερό. 
 P332 + P313 Εάν παρατθρθκεί ερεκιςμόσ του δζρματοσ: Συμβουλευκείτε/Επιςκεφκείτε γιατρό. 
 P101 Εάν ηθτιςετε ιατρικι ςυμβουλι, να ζχετε μαηί ςασ τον περιζκτθ του προϊόντοσ ι τθν ετικζτα. 

 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι: 
              Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα, το προϊόν δεν εμπεριζχει ουςίεσ ΑΒT ι αΑαB ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από 0.1%. 

 
3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
3.1        Ουςίεσ: 
 Μθ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 
 
3.2         Μείγματα: 
 Ρεριζχει: 
 

 Πνομα τησ ουςίασ Συγκ. %. Ταξινόμηςη ςφμφωνα με την 1272/2008 (CLP) 

 Phosphoric Acid 25-93% 

 CAS.   7664-38-2 
 CE.   231-633-2 
 INDEX.   015-011-00-6 
 Reg. no.   01-2119485924-24-0005 

10 – 20 Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314,  
Σθμείωςθ B 

 Citric Acid 

 CAS.   77-92-9 
 CE.   201-069-1 
 INDEX.   - 
 Reg. no.   - 

5 – 10 Eye Irrit. 2 H319 

 
  Σθμείωςθ: Ανϊτατο όριο δεν περιλαμβάνεται ςτθν κλίμακα των ςυγκεντρϊςεων. 
  Το πλιρεσ κείμενο των υποδείξεων κινδφνου (H) αναγράφεται ςτθν παράγραφο 16 του παρόντοσ  Δελτίου Δεδομζνων Αςφαλείασ. 

 
4. ΜΕΤΑ ΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

 
4.1 Ρεριγραφή των μζτρων πρώτων βοηθειών: 

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τουσ φακοφσ επαφισ. Ξεπλυκείτε άμεςα με άφκονο νερό για τουλάχιςτον 30/60 λεπτά, ανοίγοντασ καλά τα 
βλζφαρα. Ηθτιςτε άμεςα τθν ςυμβουλι ενόσ γιατροφ. 
ΔΕΜΑ: Βγάλτε από πάνω ςασ τα μολυςμζνα ροφχα. Κάντε αμζςωσ ζνα ντουσ. Ηθτιςτε άμεςα τθν ςυμβουλι ενόσ γιατροφ. 
ΚΑΤΑΡΟΣΘ: Δϊςτε τθν μεγαλφτερθ δυνατι ποςότθτα νεροφ. Ηθτιςτε άμεςα τθν ςυμβουλι ενόσ γιατροφ. Μθν προκαλείτε εμετό 
αν δεν ζχετε τθν ζγκριςθ του γιατροφ. 
ΕΙΣΡΝΟΘ: Καλζςτε άμεςα ζνα γιατρό. Μετακινιςτε το άτομο ςε ανοικτό αζρα, μακριά από το χϊρο του ατυχιματοσ. Αν θ αναπνοι 
ςταματιςει, πραγματοποιιςτε τεχνθτι αναπνοι. Λάβετε κατάλλθλεσ προφυλάξεισ για το διαςϊςτθ. 
 

4.2 Σημαντικότερα ςυμπτώματα και επιδράςεισ, άμεςεσ ή μεταγενζςτερεσ: 
 Για ςυμπτϊματα και αποτελζςματα που οφείλονται ςτισ εμπεριεχόμενεσ ουςίεσ, δείτε τθν παράγραφο 11. 
 
4.3 Ζνδειξη οιαςδήποτε απαιτοφμενησ άμεςησ ιατρικήσ φροντίδασ και ειδικήσ θεραπείασ: 

Μθ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 

 
5. ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΚΑΓΙΑΣ 

 
5.1 Γενικζσ πληροφορίεσ και εφφλεκτεσ ιδιότητεσ: 
 Το προϊόν δεν είναι εφφλεκτο. 
 
5.2 Ρυροςβεςτικά μζςα: 
 ΚΑΤΑΛΛΘΛΑ ΜΕΣΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 
 Ο εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ κα πρζπει να είναι του τφπου: διοξείδιο του άνκρακα, αφρόσ, ποφδρα και νζφοσ νεροφ. 
 
 ΜΕΣΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 Κανζνα ιδιαίτερο. 
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5.3 Ειδικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από την ουςία ή το μείγμα: 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΘΕΣΘ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΦΩΤΙΑΣ 
Μθν αναπνζετε προϊόντα από τθν καφςθ. 
  

5.4 Συςτάςεισ για τουσ πυροςβζςτεσ: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 
Χρθςιμοποιείςτε πίεςθ νεροφ για να ψφξετε τα δοχεία και να εμποδίςετε τθν αποςφνκεςθ και τθν δθμιουργία ουςιϊν πικανόν 
επικίνδυνων για τθν υγεία. Φοράτε πάντα πλιρθ αντιπυρικό εξοπλιςμό. Συλλζξτε το νερό τθσ πυρόςβεςθσ για να μθ χυκεί ςτο 
αποχετευτικό ςφςτθμα. Απορρίψτε το μολυςμζνο νερό από τθν πυρόςβεςθ και τα υπολείμματα από τθ φωτιά ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 
Κανονικόσ ιματιςμόσ για τθν πυρόςβεςθ, όπωσ μια αναπνευςτικι ςυςκευι πεπιεςμζνου αζρα ανοικτοφ κυκλϊματοσ (EN 137), 
πυραςφαλισ ςτολι (EN469), πυραςφαλι γάντια (EN 659) και μπότεσ για Ρυροςβζςτεσ (HO A29 ι A30). 

 
6. ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
6.1 Ρροςωπικζσ προφυλάξεισ, προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτησ ανάγκησ: 

Κλείςτε τθ διαρροι αν δεν υπάρχει κίνδυνοσ. 
Φορζςτε κατάλλθλα ςυςτιματα προςταςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςτθμάτων ατομικισ προςταςίασ κατά τθν παράγραφο 
8 του δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ) ϊςτε να προβλεφκοφν μολφνςεισ του δζρματοσ, των ματιϊν και του ατομικοφ ιματιςμοφ. 
Αυτζσ οι υποδείξεισ είναι ζγκυρεσ είτε για τουσ υπεφκυνουσ παραγωγισ είτε για τισ παρεμβάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 

6.2 Ρεριβαλλοντικζσ προφυλάξεισ: 
Το προϊόν να μθν χφνεται ςτουσ υπονόμουσ, ςε επίγεια και υπόγεια φδατα.  
 

6.3 Μζθοδοι και υλικά για περιοριςμό και καθαριςμό: 
Ρραγματοποιιςτε τθν αναρρόφθςθ του προϊόντοσ ςε κατάλλθλο δοχείο. Αξιολογιςτε τθν ςυμβατότθτα του δοχείου προσ χριςθ με 
το προϊόν, επιβεβαιϊνοντασ τθν παράγραφο 10. Αναρροφιςατε το υπόλοιπο με ουδζτερο απορροφθτικό υλικό.Βεβαιωκείτε ότι θ 
περιοχι με τθ διαρροι αερίηεται καλά. Επιβεβαιϊςτε ενδεχόμενθ αςυμβατότθτα του υλικοφ των δοχείων ςτθν παράγραφο 7. 
Ακατάλλθλα υλικά πρζπει να απορρίπτονται όπωσ προβλζπεται παρακάτω ςτθν παράγραφο 13. 
 

6.4 Ραραπομπή ςε άλλα τμήματα. 
Ενδεχόμενεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τα μζςα ατομικισ προςταςίασ και τθν αποικοδόμθςθ αναγράφονται ςτισ παραγράφουσ 8 
και 13. 

 
7. ΧΕΙΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
7.1 Ρροφυλάξεισ για αςφαλή χειριςμό: 

Εξαςφαλίςτε ζνα κατάλλθλο ςφςτθμα γείωςθσ για εγκατάςταςεισ και άτομα. Αποφφγετε τθν επαφι με τα μάτια και το δζρμα. Μθν 
ειςπνζετε κονιορτοφσ ι ατμοφσ ι νζφθ. Μθν τρϊτε, μθν πίνετε και μθν καπνίηετε κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ τθσ μθχανισ. 
Ρλφνετε τα χζρια μετά τθν χριςθ. Αποφφγετε τθν διάχυςθ του προϊόντοσ ςτο περιβάλλον. 
 

7.2 Συνθήκεσ για την αςφαλή φφλαξη ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν αςυμβατοτήτων: 
Διατθρείτε μόνο ςτο αρχικό δοχείο. Διατθρείτε ςε χϊρο αεριηόμενο, μακριά από πθγζσ ανάφλεξθσ. Διατθριςτε τα δοχεία ερμθτικά 
κλειςτά. Διατθριςτε το προϊόν ςε δοχεία που φζρουν ευκρινείσ ετικζτεσ. Αποφφγετε τθν υπερκζρμανςθ. Αποφφγετε βίαια 
χτυπιματα. Διατθριςτε τα δοχεία μακριά από ενδεχομζνωσ αςφμβατα υλικά, επιβεβαιϊνοντασ τθν παράγραφο 10. 
 

7.3            Ειδική τελική χρήςη ή χρήςεισ: 
Μθ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 
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8. ΖΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
8.1 Ραράμετροι ελζγχου: 
 

 PHOSPHORIC ACID 25-93% 
 Οριακή τιμή κατωφλίου. 
 Τφττoσ Κpάτoσ TWA/8h  STEL/15min    
   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 WEL GRB    1     2    
 TLV GRC    1     3    
 OEL EU    1     2    
 TLV-ACGIH     1     3    

 
  

8.2 Ζλεγχοι ζκθεςησ: 
Κακϊσ θ χριςθ επαρκοφσ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι προτεραιότθτα για τον εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ, 
βεβαιωκείτε ότι ο χϊροσ εργαςίασ αερίηεται αποτελεςματικά. Τα ςυςτιματα ατομικισ προςταςίασ κα πρζπει να αναγράφουν τθν 
ςιμανςθ CE που πιςτοποιεί τθν ςυμμόρφωςθ με τουσ εν λόγω κανονιςμοφσ. 
 
Ρροβλζψατε τθν χριςθ ντουσ ζκτακτθσ ανάγκθσ με λεκάνθ πλφςθσ προςϊπου ματιϊν.  
 

8.3 Ατομικά Μζςα Ρροςταςίασ: 
 
8.3.1 Προςταςία αναπνοήσ: 

Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ τιμισ κατωφλίου (πχ. TLV-TWA) τθσ ουςίασ ι μιασ ι περιςςοτζρων ουςιϊν του προϊόντοσ, 
προτείνεται θ χριςθ μιασ μάςκασ με φίλτρο τφπου A του οποίου θ κλάςθ (1, 2 ι 3) κα πρζπει να είναι επιλεγμζνθ ςε ςχζςθ με τθν 
οριακι ςυγκζντρωςθ χριςθσ. (αναφ. κανονιςμόσ EN 14387). Στθν περίπτωςθ που υφίςτανται αζρια ι ατμοί διαφορετικισ φφςθσ 
και/ι αζρια με ςωματίδια (αερολφματα, καπνοί, νζφθ, κλπ.) κα πρζπει να προβλθκοφν φίλτρα ςυνδυαςμζνου τφπου. 
Θ χριςθ των μζςων προςταςίασ των αναπνευςτικϊν οδϊν είναι αναγκαία ςε περίπτωςθ που τα υιοκετοφμενα τεχνικά μζτρα που 
λαμβάνονται δεν επαρκοφν για τον περιοριςμό τθσ ζκκεςθσ του εργαηομζνου ςτισ αναφορικζσ τιμζσ κατωφλίου. Θ προςταςία θ 
οποία χορθγείται από τισ μάςκεσ είναι ςε κάκε περίπτωςθ περιοριςμζνθ. 
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ εν λόγω ουςία είναι άοςμθ ι το οςφρθτικό όριο είναι μεγαλφτερο από το ςχετικό TLV-TWA και 
ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, φορζςτε μια αναπνευςτικι ςυςκευι πεπιεςμζνου αζρα (αναφ. κανονιςμοφ EN 137) ι μια 
αναπνευςτικι ςυςκευι εξωτερικοφ αεριςμοφ (αναφ. κανονιςμοφ EN 138). Για τθν ςωςτι επιλογι του ςυςτιματοσ προςταςίασ των 
αναπνευςτικϊν οδϊν, ανατρζξτε ςτον κανονιςμό EN 529. 
 

8.3.2 Προςταςία ματιών: 
 Ρροτείνεται θ χριςθ ερμθτικά προςτατευτικϊν γυαλιϊν (αναφ. κανονιςμόσ EN 166). 
 
8.3.3 Προςταςία χεριών:  

Ρροςτατεφςτε τα χζρια με γάντια εργαςίασ κατθγορίασ III (αναφ. κανονιςμόσ EN 374). 
Τα παρακάτω κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ όταν επιλζγετε γάντια εργαςίασ: ςυμβατότθτα, υποβάκμιςθσ, χρόνοσ κραφςθσ και 
διείςδυςθσ. 
Σε περίπτωςθ παραςκευαςμάτων θ αντίςταςθ γαντιϊν εργαςίασ κα πρζπει να ελζγχονται για τθν αντοχι τουσ πριν τθ χριςθ τουσ. 
Το όριο των γαντιϊν εξαρτάται από τθ διάρκεια ζκκεςι τουσ. 
 

8.3.4 Προςταςία δζρματοσ: 
 Χρθςιμοποιιςτε ροφχα εργαςίασ με μακρφ μανίκι και κάλτςεσ αςφαλείασ για επαγγελματικι χριςθ κατθγορίασ II (αναφ. 
 Κοινοτικισ οδθγίασ 89/686/CEE και κανονιςμοφ EN ISO 20344). Ρλυκείτε με νερό και ςαποφνι μετά από τθν αφαίρεςθ του 
 προςτατευτικοφ ιματιςμοφ. 
 
8.3.5 Eλεγχοι τησ περιβαλλοντικήσ ζκθεςησ: 

Οι εκπομπζσ των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυςκευϊν αεριςμοφ κα πρζπει να ελζγχονται με ςκοπό 
τθν τιρθςθ των κανονιςμϊν επί των κεμάτων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
9.1 Στοιχεία για τισ βαςικζσ φυςικζσ και χημικζσ ιδιότητεσ: 

Μορφι:  Διάφανο υγρό 
Χρϊμα:   Ρορτοκαλί 
Οςμι:   Βανίλιασ λεβάντασ 
pH:   1-2 
Ιξϊδεσ:   Μθ διακζςιμο 
Ρυκνότθτα:   ~ 1.00 gr/ml 
Σθμείο ανάφλεξθσ: > 60°C 
Διαλυτότθτα:  Σε όλεσ τισ αναλογίεσ με το νερό 
 

9.2 Άλλεσ πληροφορίεσ: 
 VOC (Οδθγία 1999/13/CE): 0.00 % 

VOC (πτθτικόσ άνκρακασ): 0.00 % 

 
10. ΣΤΑΘΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
10.1          Δραςτικότητα: 
                  Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι αντίδραςθσ με άλλεσ ουςίεσ ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ χριςθσ και αποκικευςθσ. 

 
10.2 Χημική ςταθερότητα: 
 Το προϊόν είναι ςτακερό ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ χριςθσ και αποκικευςθσ. 
 
10.3 Ριθανότητα επικίνδυνων αντιδράςεων: 

Σε κανονικζσ καταςτάςεισ χριςθσ και αποκικευςθσ δεν προβλζπονται επικίνδυνεσ αντιδράςεισ. 
 

10.4 Συνθήκεσ προσ αποφυγή: 
Καμία ιδιαίτερθ. Ρραγματοποιιςτε τισ ςυνικεισ προφυλλάξεισ ζναντι των χθμικϊν προϊόντων. 
 

10.5 Μη ςυμβατά υλικά: 
 Μθ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποςφνθεςησ: 
                 Μθ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 

 
11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 
 

Σφμφωνα με τα μζχρι ςτιγμισ διακζςιμα ςτοιχεία, το προϊόν αυτό δεν ζχει προκαλζςει βλάβεσ ςτθν υγεία. Εν πάςθ περιπτϊςει, 
πρζπει να αντιμετωπίηονται με προςοχι ςφμφωνα με τισ ορκζσ βιομθχανικζσ πρακτικζσ. 
 

11.1 Ρληροφορίεσ για τοξικολογικζσ επιπτώςεισ: 
Κατά τθν ζλλειψθ τοξικολογικϊν πειραμάτων ςτο ίδιο το προϊόν, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι του προϊόντοσ για τθν υγεία 
αξιολογικθκαν με βάςθ των ιδιοτιτων των εμπεριεχομζνων ουςιϊν, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτιρια από τον κανονιςμό 
αναφοράσ για τθν κατάταξθ.Γι` αυτό λάβετε υπόψθ ςασ τθν ςυγκζντρωςθ κάκε μιασ επικίνδυνθσ ουςίασ που ενδεχομζνωσ 
αναφζρονται ςτθν παρ.3, για τθν αξιολόγθςθ των τοξικολογικϊν αποτελεςμάτων που προζρχονται από τθν ζκκεςθ του προϊόντοσ. 
Εντονα αποτελζςματα: θ επαφι με τουσ οφκαλμοφσ προκαλεί ερεκιςμό. Τα ςυμπτϊματα μπορεί να περιλαμβάνουν κοκκίνιςμα, 
οίδθμα, πόνο και δακρφρροια. Θ κατάποςθ μπορεί να προκαλζςει διαταραχζσ ςτθν υγεία που περιλαμβάνουν κοιλιακοφσ πόνουσ 
με καοφρα, ναυτία και εμετό. 
Βλαβερζσ επιπτϊςεισ: ςε επαφι με το δζρμα προκαλεί ερεκιςμό, οίδθμα, ξθρότθτα και πλθγζσ. Θ απορρόφθςθ μπορεί να 
προκαλζςει αίςκθμα καφςθσ, ναυτία και εμετό. 
 
PHOSPHORIC ACID 25-93% 
LD50 (Στοματικι).  2600 mg/kg Rat 
LD50 (Δερματικι).  2740 mg/kg Rabbit 
LC50 (Ειςπνοι).  > 0,85 mg/l/1h Rat 
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CITRIC ACID 
LD50 (Στοματικι).  3000 mg/kg Rat 

 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ  
 

Χρθςιμοποιείτε ςφμφωνα με τισ καλζσ πρακτικζσ εργαςίασ αποφεφγοντασ να ρίπτετε το προιόν ςτο περιβάλλον. Ειδοποιιςτε τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ αν το προιόν φτάςει ςε υδάτινα ρεφματα ι αν εμόλυνε το ζδαφοσ θ τθ βλάςτθςθ. 
 

12.1.  Τοξικότητα: 
PHOSPHORIC ACID 25-93% 
EC50 - Οςτρακόδερμα.   > 100 mg/l/48h Daphnia magna 
EC50 - Φφκια / Υδρόβια Φυτά.   > 100 mg/l/72h Algae 

 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμηςησ: 

PHOSPHORIC ACID 25-93% 
 Διαλυτότθτα ςτο νερό.   > 850000 mg/l 
 Βιοδιαςπαςιμότθτα: Μθ διακζςιμο Δεδομζνο. 
 

CITRIC ACID 
 Διαλυτότθτα ςτο νερό.   > 10000 mg/l 
 Ταχεία Βιοδιαςπαςιμότθτα. 
 
12.3 Δυνατότητα βιοςυςςώρευςησ: 

CITRIC ACID 
 BCF *ςυντελεςτισ βιοςυγκζντρωςθσ +.  3.2 
 
12.4 Κινητικότητα ςτο ζδαφοσ: 
 Μθ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 
  
12.5 Αποτελζςματα τησ αξιολόγηςησ ΑΒΤ και αΑαΒ: 
 Με βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα, το προϊόν δεν εμπεριζχει ουςίεσ ΑBT ι αΑαB ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από 0.1%. 
 
12.6 Άλλεσ αρνητικζσ επιτπτώςεισ: 
 Μθ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ. 

 
13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΟΙΨΗ 
 
13.1 Μζθοδοι διαχείριςησ αποβλήτων: 

Επαναχρθςιμοποιιςτε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα προϊόντοσ πρζπει να κεωροφνται επικίνδυνα απόβλθτα. Το επίπεδο κινδφνου 
των αποβλιτων του προϊόντοσ κα εκτιμάται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
Θ απόρριψθ κα πρζπει να γίνεται από εγκεκριμζνο φορζα διαχείριςθσ αποβλιτων, ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ 
κανονιςμοφσ. 
Θ μεταφορά αποβλιτων μπορεί να εμπίπτει ςτουσ περιοριςμοφσ ADR. 
 
ΑΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Ακατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ κα πρζπει να ανακτϊνται ι να απορρίπτονται ςφμφωνα με το εκνικοφσ κανόνεσ διαχείριςθσ 
αποβλιτων. 

 
14. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΑ 
 
14.1 Αριθμόσ ΟΗΕ: 

 ADR / RID, IMDG,   IATA: 1805 

 
14.2  Οικεία ονομαςία αποςτολήσ ΟΗΕ: 

 ADR / RID: PHOSPHORIC ACID, MIXTURE 

 IMDG: PHOSPHORIC ACID, MIXTURE 
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 IATA: PHOSPHORIC ACID, MIXTURE 

 
14.3  Τάξη/τάξεισ κινδφνου κατά τη μεταφορά: 

 ADR / RID: Κατθγορία: 8 Ετικζτα: 8 

 

 IMDG: Κατθγορία: 8 Ετικζτα: 8 

 

 IATA: Κατθγορία: 8 Ετικζτα: 8 

 

 
14.4  Ομάδα ςυςκευαςίασ: 

 ADR / RID, IMDG, IATA: IIΙ 

 
14.5  Ρεριβαλλοντικοί κίνδυνοι: 

 ADR / RID: ΟΧΙ 

 IMDG: ΟΧΙ 

 IATA: ΟΧΙ 

 
14.6  Ειδικζσ προφυλάξεισ για τον χρήςτη: 

 ADR / RID: HIN - Kemler: 80 Ρεριοριςμζνεσ ποςότθτεσ: 5 L Κωδικόσ περιοριςμοφ ςτθ ςιραγγα (E) 

  Ειδικι διάταξθ: -   

 IMDG: EMS: F-A, S-B Ρεριοριςμζνεσ ποςότθτεσ: 5 L  

 IATA: Cargo: Μζγιςτθ ποςότθτα: 60 L Οδθγίεσ ςυςκευαςίασ: 856 

  Pass.: Μζγιςτθ ποςότθτα: 5 L Οδθγίεσ ςυςκευαςίασ: 852 

  Ειδικζσ οδθγίεσ: A3, A803  

 
14.7  Χφδην μεταφορά ςφμφωνα με το παράρτημα II τησ ςφμβαςησ MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC. 

Μθ ςχετικι πλθροφορία. 
 
15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
  
15.1      Κανονιςμοί/νομοθεςία ςχετικά με την αςφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουςία ή το μείγμα: 
 
    mΚατθγορία Seveso:  Καμίαλ    

 
 Ρεριοριςμοί ςχετικοί με το προϊόν ι άλλεσ ουςίεσ που εμπεριζχονται ςφμφωνα με το Συνθμμζνο XVII του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

1907/2006. 
 Ρροϊόν: Σθμείο 3 
   
 Ουςίεσ που υπόκεινται ςτθν Candidate List (A. 59 REACH). 
 Καμία. 

 
 Ουςίεσ που υπόκεινται ςε εξουςιοδότθςθ (Συνθμμζνο XIV REACH). 
 Καμία. 

 
 Ουςίεσ που υπόκεινται ςτθν υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ εξαγωγισ Διατ. (CE) 649/2012. 
 Καμία. 

 
 Ουςίεσ που υπόκεινται ςτθν Σφμβαςθ του ότερνταμ. 
 Καμία. 

 
 Ουςίεσ που υπόκεινται ςτθν Σφμβαςθ τθσ Στοκχόλμθσ. 
 Καμία. 
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 Υγιεινομικοί ζλεγχοι. 

Οι εργαηόμενοι που είναι εκτεκειμζνοι ςε αυτόν τον χθμικό παράγοντα, δεν πρζπει να βρίςκονται υπό υγειονομικι επιτιρθςθ με 
τον όρο ότι τα αποτελζςματα τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων αποδεικνφουν ότι υπάρχει μόνο μζτριοσ κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια και 
τθν υγεία των εργαηομζνων και ότι λαμβάνονται τα μζτρα που προβλζπονται από τθν οδθγία 98/24/CE. 

 
15.2 Αξιολόγηςη χημικήσ αςφάλειασ: 

Δεν υφίςταται αξιολόγθςθ χθμικισ αςφαλείασ για το μείγμα και τισ ουςίεσ που εμπεριζχονται. 

 
16.  ΑΛΛΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 
 
Εκδότθσ Δελτίου Δεδομζνων Αςφαλείασ: 
  

 

QACS Ltd 
Quality Assurance and Control Systems 
Αντιγόνθσ 1, 144 51, Μεταμόρφωςθ, Ακινα 
Tel.: +30 210 2364745, Fax: +30 210 2934606 
E-mail: info@qacs.gr  
Website: www.qacslab.com 
 

 
Κείμενο ςποδείξεων κινδύνος (Η) πος αναθέπονηαι ζηοςρ ηομείρ 2-3 ηος ΔΔΑ: 

 
 Met. Corr. 1 Ουςία ι μείγμα που διαβρϊνει τα μζταλλα, κατθγορία 1. 
 Skin Corr. 1B Διάβρωςθ του δζρματοσ, κατθγορία 1B. 
 Eye Irrit. 2 Oφκαλμικι ερεκιςμόσ, κατθγορία 1. 
 Skin Irrit. 2 Eρεκιςμόσ του δζρματοσ, κατθγορία 2. 
 H290 Μπορεί να διαβρϊςει μζταλλα. 
 H314 Ρροκαλεί ςοβαρά δερματικά εγκαφματα και οφκαλμικζσ βλάβεσ. 
 H319 Ρροκαλεί ςοβαρό οφκαλμικό ερεκιςμό. 
 H315 Ρροκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ. 

 
ΥΡΟΜΝΘΜΑ: 
- ADR: Ευρωπαϊκόσ κανονιςμόσ για τθν οδικι μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
- CAS NUMBER: Αρικμόσ του Chemical Abstract Service 
- CE50: Συγκζντρωςθ που χορθγεί αποτζλεςμα ςτο 50% του υποκείμενου πλθκυςμοφ ςτο test 
- CE NUMBER: Αναγνωριςτικόσ αρικμόσ ςε ESIS (Ευρωπαϊκό αρχείο των υπαρχόντων ουςιϊν) 
- CLP: Κανονιςμόσ CE 1272/2008 
- DNEL: Ραραγόμενο επίπεδο χωρίσ αποτζλεςμα 
- EmS: Δελτίο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
- GHS: Γενικό εναρμονιςμζνο ςφςτθμα για τθν ταξινόμθςθ και ετικετοποίθςθ των χθμικϊν προϊόντων 
- IATA DGR: Κανονιςμόσ για τθν μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων τθσ Διεκνοφσ ζνωςθσ εναζριασ μεταφοράσ 
- IC50: Συγκζντρωςθ ακινθτοποίθςθσ του 50% του υποκείμενου ςτο τεςτ πλθκυςμοφ 
- IMDG: Διεκνισ καλάςςιοσ κωδικόσ για τθν μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
- IMO: International Maritime Organization[Διεκνισ Θαλάςςια Οργάνωςθ] 
- INDEX NUMBER: Αναγνωριςτικόσ αρικμόσ του Συνθμμζνου VI του CLP 
- LC50: Θανατθφόρα ςυγκζντρωςθ 50% 
- LD50: Θανατθφόρα δόςθ 50% 
- OEL: Επίπεδο τθσ ζκκεςθσ κινθτικότθτασ 
- PBT: Συνεχισ, βιοςυςςωρευτικόσ και τοξικόσ ςφμφωνα με το REACH 
- PEC: Ρροβλεπόμενθ περιβαλλοντικι ςυγκζντρωςθ 
- PEL:  Ρροβλεπόμενο επίπεδο ζκκεςθσ 
- PNEC: Ρροβλεπόμενθ ςυγκζντρωςθ χωρίσ επιπτϊςεισ 
- REACH: Κανονιςμόσ CE 1907/2006 
- RID: Κανονιςμόσ για τθν διεκνι μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ςτο τρζνο 
- TLV: Οριακι τιμι κατωφλίου 
- ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΙΟΥ TLV: Συγκζντρωςθ που δεν κα πρζπει να υπερβαίνεται οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθν εργαςιακι ζκκεςθ. 
- TWA STEL: Πριο ςφντομθσ ζκκεςθσ 
- TWA: Μζςθ οριακι ζκκεςθ 

mailto:info@qacs.gr
http://www.qacslab.com/
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- VOC: Ρτθτικι οργανικι ζνωςθ 
- vPvB: Εξακολουκθτικό και βιοςυςςωρευτικό ςφμφωνα με το REACH 
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). 
 
ΓΕΝΙΚΘ BIBΛIOΓΑΦIΑ: 
1. Οδθγία 1999/45/ΕΚ και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ 
2. Οδθγία 67/548/ΕΟΚ και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ και προςαρμογζσ 
3. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 
4. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 
5. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 
6. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 453/2010 
7. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 286/2011 (II Atp. CLP) 
8. Κανονιςμόσ (ΕΚ) 618/2011 (III Atp. CLP) 
9. The Μerck Index. Εκδ. 10 
10. Handling chemical safety  
11. Niosh - Registry of toxic effectv of chemical substances  
12. Inrs - Fiche toxicologique  
13. Patty - Industrial hygiene and toxicology  
14. N.i. Sax - Dangerous properties of industrial materials-7 kai., 1989 
15. Ιςτοςελίδα Web Agenzia ECHA 
 
Σθμείωςθ για το χριςτθ: 
 
Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθν καρτζλα αυτι βαςίηονται ςτισ γνϊςεισ που μασ ιταν διακζςιμεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ 
ζκδοςθσ. Ο χριςτθσ πρζπει να βεβαιωκεί για τθν καταλλθλότθτα και πλθρότθτα των πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ του 
προϊόντοσ. 
 
Το ζγγραφο αυτό δεν πρζπει να κεωρθκεί ωσ εγγφθςθ καμιάσ ιδιότθτασ ςυγκεκριμζνθσ του προϊόντοσ. 
Επειδι θ χριςθ του προϊόντοσ δεν γίνεται υπό τον άμεςο ζλεγχό μασ, ο χριςτθσ υποχρεοφται να εφαρμόηει με προςωπικι του ευκφνθ τουσ 
νόμουσ και τισ διατάξεισ που ιςχφουν ςε ηθτιματα υγιεινισ και αςφάλειασ. Αποποιοφμαςτε κάκε ευκφνθσ για ανορκόδοξεσ χριςεισ. 
Χορθγιςτε κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςτο αρμόδιο προςωπικό χειριςμοφ χθμικϊν προϊόντων. 
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