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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και 
εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και 
εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εµπορική ονοµασία: Airtac 2

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και 
αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Γενική χρήση: Αερόλυµα προσωρινής συγκόλλησης

Μόνο για βιοµηχανική χρήση

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Εταιρικός χαρακτηρισµός: Airtech International, Inc.

5700 Skylab Road
Huntington Beach, CA 92647
E-Mail: airtech@airtechintl.com
Θέση στο διαδίκτυο: www.airtechonline.com  
Τηλέφωνο: +1 714.899.8100
Τµήµα πληροφοριών:
Τηλέφωνο: +1 714.899.8100
E-Mail: airtech@airtechintl.com

Airtech Europe Sarl
Zone industrielle Haneboesch
L–4562 Differdange
Luxembourg
Θέση στο διαδίκτυο: www.airtech.lu
Τηλέφωνο: +352 582.282
Τµήµα πληροφοριών:
Τηλέφωνο: +352 582.282
E-Mail: sales@airtech.lu

Tygavac Advanced Materials Ltd.
The Causeway
Broadway Business Park
Chadderton, Oldham
OL9 9XD United Kingdom
Θέση στο διαδίκτυο: www.tygavac.co.uk 
Τηλέφωνο: +44 161.947.1610
Τµήµα πληροφοριών:
Τηλέφωνο: +44 161.947.1610
E-Mail: sales@tygavac.co.uk

Airtech Asia Ltd.  Ltd.
888 Airtech Avenue
Huangtai Industrial Development 
Center
Xiaozhan Country, Jinnan District
Tianjin, China  300353
E-Mail: airtechasia@airtechintl.com
Θέση στο διαδίκτυο: www.airtech.asia 
Τηλέφωνο: +86 22.8622.9800
Τµήµα πληροφοριών:
Τηλέφωνο: +86 22.8622.9800
E-Mail: airtechasia@airtechintl.com

1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
CHEMTREC EMERGENCY PHONE:
Ελλάδα (Athens): +(30)-2111768478
International: +1 703-741-5970

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότηταςΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Κατάταξη σύµφωνα µε οδηγία ΕΚ 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1; H222; H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα. ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να 

διαρραγεί.
Eye Irrit. 2; H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Repr. 2; H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιµότητα.
STOT SE 3; H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
STOT RE 2; H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή 

επανειληµµένη έκθεση.
(EUH066) Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.
Aquatic Chronic 2; H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
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2.2 Στοιχεία επισήµανσης
Χαρακτηρισµός (CLP)

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

∆ηλώσεις επικινδυνότητας:
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H229 ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιµότητα.
H373 Σε περίπτωση µακράς ή επανειληµµένης έκθεσης µπορεί να προκαλέσει 

βλάβες σε νευρικό σύστηµα.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.

∆ήλωση προφύλαξης: P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P251 Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
P260 Μην εισπνέετε καπνούς/αέρια/εκνεφώµατα/ατµούς/αερολύµατα.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
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.

P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε 
θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή 
ειδικών αποβλήτων.

Ειδικός χαρακτηρισµός
κείµενο οδηγιών για τις ετικέττες:

Περιέχει ακετόνη και N-εξάνιο.
Μόνο για επαγγελµατικούς χρήστες.
55 τοις εκατό του µίγµατος αποτελείται απο ένα ή περισσότερα συστατικά, τα οποία 
διαθέτουν άγνωστη οξύ τοξικότητα (δερµικά). To 56 % του µείγµατος αποτελείται από 
συστατικό/συστατικά άγνωστης τοξικότητας. (αναπνευστική). 16 τοις εκατό του µίγµατος 
αποτελείται από συστατικά µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης: Κίνδυνος εκρήξεως.
Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος.
σε υψηλή δοσολογία αναισθησιογόνο δράση.

Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικάΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά
3.1 Ουσίες: δεν χρησιµοποιείται
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3.2 Μείγµατα
Επικίνδυνο περιεχόµενο:

Συστατικό Χηµική 
ονοµασία

Περιεχόµενο Κατάταξη

REACH 01-2119471330-49-xxxx
Κωδ.-ΕK 200-662-2
CAS 67-64-1

ακετόνη 20 - 30 % Flam. Liq. 2; H225.  Eye Irrit. 2; H319.  
STOT SE 3; H336.  (EUH066).

Κωδ.-ΕK 203-523-4
CAS 107-83-5

Εξάνιο, 
µείγµα 
ισοµερών 
(περιέχει 
< 5 % 
n-Εξάνιο
(203-777-
6))

< 16 % Flam. Liq. 2; H225.  Skin Irrit. 2; H315.  
STOT SE 3; H336.  Asp. Tox. 1; H304.  
Aquatic Chronic 2; H411.

REACH 01-2119463273-41-xxxx
Κωδ.-ΕK 203-806-2
CAS 110-82-7

Κυκλοεξάνιο 10 - 20 % Flam. Liq. 2; H225.  Skin Irrit. 2; H315.  
STOT SE 3; H336.  Asp. Tox. 1; H304.  
Aquatic Acute 1; H400.  
Aquatic Chronic 1; H410.

Κωδ.-ΕK 203-777-6
CAS 110-54-3

N-εξάνιο < 5 % Flam. Liq. 2; H225.  Skin Irrit. 2; H315.  
Repr. 2; H361f.  STOT SE 3; H336.  
STOT RE 2; H373.  Asp. Tox. 1; H304.  
Aquatic Chronic 2; H411.

Κωδ.-ΕK 203-692-4
CAS 109-66-0

n-Πεντάνιο < 2 % Flam. Liq. 2; H225.  STOT SE 3; H336.  
Asp. Tox. 1; H304.  
Aquatic Chronic 2; H411.  (EUH066).

Κωδ.-ΕK 200-827-9
CAS 74-98-6

Προπάνιο 15 - 25 % Εύφλ. αέριο 1; H220.  Compr. Gas; H280.

Πλήρες κείµενο των ∆ηλώσεων Επικινδυνότητας Η και EUH: Βλ. ενότητα 16.

Περαιτέρω πληροφορίες: Τα µέγιστα επιτρεπτά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας παραθέτονται στο κεφάλαιο 8, 
καθώς µπορεί να ζητηθούν. Περιέχει Ασβεστόλιθος.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειώνΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου 

αυτό είναι δυνατό).
Μετά την εισπνοή: Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον τραυµατία ήρεµο και ζεστό.

Σε περίπτωση διαταραχών επισκεφτείτε γιατρό.
Mετά την επαφή µε το δέρµα:

Αλλαγή µολυσµένης ενδυµασίας.
Πλύνετε µε νερό και σαπούνι. Μη χρησιµοποιείτε διαλύτες ή διαλύµατα. Στη συνέχεια 
επισκεφτείτε γιατρό.

Μετα την επαφή µε τα µάτια:

Ξεπλύνετε αµέσως κάτω από νερό και µε ανοιχτό βλέφαρο για 10 µε 15 λεπτά.
Στη συνέχεια επισκεφτείτε εναν οφθαλµίατρο.

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστ
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
µετά την απορρόφηση: διαταραχές ΚΝΣ, απώλεια συνείδησης, πόνοι.
Ο χρόνος αντίδρασης και συντονισµού µπορεί να επηρεαστεί.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
θεραπεία σύµφωνα µε τη συµπτωµατολογία.
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάςΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά::

Άµµος, διοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη
Ακατάλληλα πυροσβεστικά υλικά λόγω ασφάλειας:

Νερό

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα. Οι αναθυµιάσεις δηµιουργούν µε τον αέρα πιθανά 
εκρηκτικά µίγµατα, τα οποία είναι βαρύτερα από τον αέρα. Αυτά εξαπλώνονται στο 
δάπεδο και µπορούν να
Σε περίπτωση φωτιάς µπορούν να δηµιουργηθούν: αλδεϋδες, κετόνες, µονοξείδιο του 
άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδική προστατευτική ενδυµασία για την πυρόσβεση:

Χρήση ανεξάρτητης εισπνευστικής προστασίας και προστατευτικής ενδυµασίας 
ανθεκτική σε χηµικές ουσίες.

Περαιτέρω οδηγίες: Η φιάλη βρίσκεται υπό πίεση. Αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης: 
Κίνδυνος εκρήξεως.
Ψεκάστε µε νερό τα εκτεθειµένα σε κίνδυνο δοχεία και αποµακρύνετέ τα από την 
επικίνδυνη περιοχή αν αυτό είναι δυνατό.
Προφυλάξτε από την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστηµα, στο υγρό και 
στεγνό περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσηςΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης

Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό µπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Τήρηση 
επαρκούς αερισµού. κρατήστε µακρυά τα απροστάτευτα άτοµα. Εκκενώστε την 
περιοχή. Μην αναπνέετε τους ατµούς/το αερόλυµµα. Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα 
και µε τα µάτια. φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Αποφύγετε την απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό 
σύστηµα. κίνδυνος εκρήξεως!
Σε περίπτωση διαφυγής, ειδοποιείστε τις αρµόδιες αρχές.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Οι ποσότητες που διασπείρονται να περιορίζονται µε άκαυστα υλικά (π.χ.άµµο, χώµα, 
βερµικουλίτη, γη διατόµων) και να απορρίπτονται σε ειδικά προβλεπόµενα δοχεία 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (δες κεφάλαιο 13).
πλήρες καθάρισµα του περιβάλλοντα χώρου.
Σε µεγαλύτερες ποσότητες: Σκουπίστε µηχανικά (προσέξτε την προστασία κατά της 
έκρηξης).

Περαιτέρω οδηγίες: Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Συµπληρωµατικά δείτε το κεφάλαιο 8 και 13.
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ΤΜΗΜΑ 7: Xειρισµός και αποθήκευσηΤΜΗΜΑ 7: Xειρισµός και αποθήκευση
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισµό:

Μην αναπνέετε τους ατµούς/το αερόλυµµα. Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα 
µάτια.
Μην ανοίγετε τα δοχεία µε δύναµη. Μην ρίχνετε το δοχείο στη φωτιά ακόµη και µετά τη 
χρήση του. Μην ψεκάζετε ενάντια στις φλόγες ή ενάντια σε πυρακτωµένα αντικείµενα.
Φροντήστε για καλό εξαερισµό και/ή για µονάδα εξαερισµού στο χώρο εργασίας.
φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε χέρια σχολαστικά µετά το χειρισµό. Τα 
µολυσµένα ενδύµατα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

Mέτρα προφύλαξης από φωτία και εκρήξεις:

µην θερµαίνετε τα σπρέυ άνω των 50 °C.
δηµιουργεί εκρηκτικά µίγµατα µε τον αέρα. Χρησιµοποιείστε εργαλεία µε προστασία για 
σπινθήρες.
Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισµα.
Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
Προϋποθέσεις για χώρους φύλαξης και για δοχεία:

∆ιατηρείστε σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο χώρο. Το δοχείο να προστατεύεται από την 
υγρασία.
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που 
υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.
Αποθηκεύστε τα δοχεία σε όρθια θέση.

Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους:

Μην αποθηκεύετε µαζί µε: Οξειδωτικών ουσιών, οξέα

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
∆εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασίαΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1 Παράµετροι ελέγχου
Οριακή τιµή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας:

Αριθµός CAS Χηµική ονοµασία Τύπος Οριακή τιµή

67-64-1 ακετόνη Ευρώπη: IOELV: TWA 1210 mg/m³; 500 ppm
110-82-7 Κυκλοεξάνιο Ευρώπη: IOELV: TWA 700 mg/m³; 200 ppm
110-54-3 N-εξάνιο Ευρώπη: IOELV: TWA 72 mg/m³; 20 ppm
109-66-0 n-Πεντάνιο Ευρώπη: IOELV: TWA 3000 mg/m³; 1000 ppm

8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Προβλέψτε καλό αερισµό ή απορροφητήρα ή εργαστείτε µε εντελώς κλειστά συστήµατα.
Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
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Ατοµική προστασία
Έλεγχοι επαγγελµατικής έκθεσης
Προστασία του αναπνευστικού συστήµατος:

Χρήση συσκευής προστασίας της αναπνοής σε περίπτωση υπέρβασης της µέγιστης 
συγκέντρωσης στους εργασιακούς χώρους.
Θα πρέπει να προσαρµόσετε την κατηγορία του φίλτρου της αναπνευστικής µάσκας στη 
συγκέντρωση ρύπων (αέριο/ατµός/αεροζόλ/σωµατίδια), που µπορεί να δηµιουργηθούν 
κατά την χρήση του προϊόντος.Σε υπέρβαση της συγκέντρωσης θα πρέπει να φοράτε 
αυτόνοµη συσκευή!
Για Προπάνιο ισχύει γενικά:
Εάν η συκέντρωση αυτή ξεπεραστεί θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί αναπνευστική συσκευή!

Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 374.
υλικό γαντιών: νιτρίλιο του καουτσούκ-Χρόνος διάτρησης (µέγιστη διάρκεια αντοχής): 
>480 min.
Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών για την 
διαπερατότητα και τον χρόνο φθοράς αυτών.

Προστασία οφθαλµών: Στεγανά προστατευτικά γυαλιά σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 166.
Σωµατική προστασία: Ενδυµασία προστασίας, ανθεκτικό σε διαλύτες.
Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής:

Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Φυλάξτε ξεχωριστά την ενδυµασία εργασίας.
Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια. Μην αναπνέετε τους ατµούς/το 
αερόλυµµα.
Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε.
Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας µε το προϊόν.
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί.
Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητεςΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Εµφάνιση: Μορφή: εκκνέφωµα

Χρώµα: λευκός µέχρι καφετί
Οσµή: γλυκό, φρουκτώδες
Οριο οσµών: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

Τιµή pH: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Σηµείο ανάφλεξης: -45,6 °C  (c.c.)
Ταχύτητα ατµοποίησης: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Ευφλεκτότητα: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Όρια εκρήξεως: ΚΟΕ (Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας):  1,10 Vol%

ΑΟΕ (Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας):  12,80 Vol%
Πίεση ατµού: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Πυκνότητα ατµών: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Πυκνότητα: στον 20 °C: 0,726 g/mL
Υδατοδιαλυτότητα: αδιάλυτο 
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Θερµοκρασία αποσύνθεσης: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Ιξώδες, κινεµατικός: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
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Εκρηκτικές ιδιότητες: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

9.2 Άλλες πληροφορίες
Ξηρό υπόλειµµα: 19,2 - 30,4 %
Περαιτέρω πληροφορίες: Σχετική πυκνότητα ατµών στους 20 °C (αέρας=1): 2,97

ταχύτητα εξάτµισης (αιθέρας = 1): 1,90

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότηταΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1 ∆ραστικότητα

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
Οι αναθυµιάσεις, ατµοί, µπορούν να δηµιουργήσουν ένα εκρηκτικό µίγµα σε έκθεσή 
τους στον αέρα.

10.2 Χηµική σταθερότητα
Το προϊόν είναι σταθεροποιηµένο κάτω από κανονικές συνθήκες φύλαξης.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Η φιάλη βρίσκεται υπό πίεση. Αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης: 
Κίνδυνος εκρήξεως.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Κρατείστε µακριά απο εστίες θερµότητας, σπινθήρες και ανοικτές φλόγες.
Προφυλάξτε από το ηλιακό φώς και από θερµοκρασίες άνω των 50 °C.

10.5 Μη συµβατά υλικά
Οξειδωτικό µέσο, οξέα

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Σε περίπτωση φωτιάς µπορούν να δηµιουργηθούν: αλδεϋδες, κετόνες, µονοξείδιο του 
άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες

θερµική διάσπαση: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
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ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίεςΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Τοξικολογικές επιπτώσεις: Οξεία τοξικότητα (στοµατική): βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια 

ταξινόµησης δεν πληρούνται Υπολογισµένο ΑΤΕ µίγµα (στοµατική): >5000 mg/kg
Οξεία τοξικότητα (δερµατική): βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια 
ταξινόµησης δεν πληρούνται Υπολογισµένο ΑΤΕ µίγµα (δερµατική): >5000 mg/kg
Οξεία τοξικότητα (αναπνευστική): Έλλειψης δεδοµένων. Υπολογισµένο ΑΤΕ µίγµα 
(αναπνευστική): >50 mg/L
∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος: βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια 
ταξινόµησης δεν πληρούνται
µε βάση τα αποτελέσµατα του τεστ (T-1057)
Βλάβες/ερεθισµός των µατιών: Eye Irrit. 2; H319 = Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Ευαισθητοποίηση τουαναπνευστικού: Έλλειψης δεδοµένων.
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος: Έλλειψης δεδοµένων.
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων/Γονιδιοτοξικότητα: Έλλειψης δεδοµένων.
Καρκινογένεση: Έλλειψης δεδοµένων.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Repr. 2; H361f = Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη 
γονιµότητα.
Επίδραση σε και µέσω του µητρικού γάλατος: Έλλειψης δεδοµένων.
Τοξικότητα για στοχευµένα όργανα (εφάπαξ έκθεση): STOT SE 3; H336 = Μπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Τοξικότητα για στοχευµένα όργανα (επαναλαµβανόµενη έκθεση): STOT RE 2; H373 = 
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη 
έκθεση.
Τοξικότητα αναρρόφησης: Έλλειψης δεδοµένων.
Οχι απαραίτητο: Το προϊόν είναι αφρώδες αεροζόλ.

Συµπτώµατα

Τα αποτελέσµατα από επαναλαµβανόµενη ή µακροχρόνια έκθεση είναι:
Βλάβη του ήπατος, βλάβη στα νεφρά.
Περιφερειακές νευρικές διαταραχές (νευραλγίες, «τσιµπήµατα») µε έντονο πόνο, 
τρέµουλο και Μυασθένεια.
Μετά την εισπνοή:  
σε υψηλή δοσολογία και µακροχρόνια αναισθησιογόνο δράση. Σε περίπτωση εισπνοής 
µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της 
αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.
Μετά την εισπνοή το προϊόν µπορεί να προκαλέσει απώλεια συνείδησης, ελαφριά ζάλη 
ή πονοκεφάλους. βραχνάδα, βήχας
Μετά την κατάποση:  
πόνοι, έµετος, διάρροια, ναυτία. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.
Μετά την επαφή µε την επιδερµίδα:  
Κατά την άµεση επαφή µε το δέρµα ενδέχεται να προκαλέσει κνησµό και ερυθρότητα.
Μετά την επαφή µε τα µάτια:  
Η επαφή µε τα µάτια µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό, κοκκίνισµα, δάκρυα ή θωλή όραση.

ΤΜΗΜΑ 12: Oικολογικές πληροφορίεςΤΜΗΜΑ 12: Oικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα
Τοξικότητα των υδάτων: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
Περαιτέρω πληροφορίες: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
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12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε την απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό 

σύστηµα.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεσηΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Προϊόν
κωδικός απορριµµάτων: 16 05 04* = αέρια σε δοχεία πίεσης (αναφέρονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες/εκκνέφωµα
* = Η διάθεση των απορριµάτων πρέπει να καταγράφεται.

Συµβουλή: Ακόµη και άδειο µην το ανοίγετε βίαια και µην το αποτεφρώνετε.
∆ιάθεση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των αρµόδιων υπηρεσιών. ∆ιάθεση χωριστά 
από τα σκουπίδια της οικίας. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη 
διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

Συσκευασία
κωδικός απορριµµάτων: 15 01 10 = Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 

µολυνθεί από αυτές
Συµβουλή: ∆ιάθεση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των αρµόδιων υπηρεσιών.

Αδειάστε προσεκτικά εντελώς, εάν είναι δυνατόν. Προσοχή µε τα κενά δοχεία. Πιθανή 
έκρηξη σε περίπτωση ανάφλεξης.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφοράΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1950

14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
ADR/RID: UN 1950, ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
IMDG: UN 1950, AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, flammable

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά
ADR/RID: κατηγορία 2, κωδικός: 5F
IMDG: Class 2, Subrisk-, see SP63
IATA-DGR: Class 2.1

14.4 Οµάδα συσκευασίας
ADR/RID, IATA-DGR: χωρίς εφαρµογή
IMDG: -
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14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Θαλάσσιος ρύπος: ναι

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Επίγεια µεταφορά (ADR/RID)
προειδοποιητική πινακίδα: ADR: Αριθµός ΟΗΕ UN 1950

RID: Κωδικός χαρακτηρισµού επικίνδυνων υλικών 23, Αριθµός ΟΗΕ UN 
1950

επιγραφή: 2.1
Ειδικές προδιαγραφές: 190 327 344 625
Περιορισµένες ποσότητες: 1 L
EQ: E0
Συσκευασία - Οδηγίες: P207 LP200
Συσκευασία - Ειδικές προδιαγραφές: PP87 RR6 L2
Ειδικές οδηγίες για τη µαζική συσκευασία: MP9
Κώδικας περιορισµού σήραγγας: D

Μεταφορά µέσω θαλάσσης (IMDG)
κωδικός EmS: F-D, S-U
Ειδικές προδιαγραφές: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Περιορισµένες ποσότητες: See SP277
Excepted quantities: E0
Συσκευασία - Οδηγίες: P207, LP200
Συσκευασία - Οδηγίες: PP87, L2
IBC - Οδηγίες: -
IBC - Οδηγίες: -
Οδηγίες χρήσεως για τα δοχεία - IMO: -
Οδηγίες χρήσεως για τα δοχεία - UN: -
Οδηγίες χρήσεως για τα δοχεία - Οδηγίες: -
Στοιβασία και Χειρισµός: SW1 SW22
Αποµόνωση: SG69
Ιδιότητες και παρατηρήσεις: -
Οµάδα διαχωρισµού: none

Εναέρια µεταφορά (IATA)
επιγραφή: Flamm. gas
Excepted Quantity Code: E0
Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Passenger and Cargo Aircraft: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Cargo Aircraft only: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Ειδικές προδιαγραφές: A145 A167 A802
Emergency Response Guide-Code (ERG): 10L

14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και τον 
κώδικα IBC

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσίαΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία
15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 
ουσία ή το µείγµα
Eθνικές διατάξεις - Ελλάδα

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύµφωνα µε Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)  
και Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2015/830

Airtac 2
κωδικός υλικού 1039

 Ενηµέρωση: 2/1/2017
Εκδοχή: 16
Γλώσσα: el-GR
Ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης: 6/9/2006

Σελίδα: 11 από 12

Eθνικές διατάξεις - Κράτη Μέλη της ΕΕ
Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (VOC):

< 69 βάρος σε % = 542 g/L
Σήµανση της συσκευασίας µε περιεχόµενο <= 125mL

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος
∆ηλώσεις επικινδυνότητας:

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H229 ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιµότητα.
EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.

∆ήλωση προφύλαξης: P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και 

άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P251 Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε 

θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
∆εν χρειάζεται εκτίµηση της ασφάλειας για αυτό το µίγµα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίεςΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Περαιτέρω πληροφορίες
Κείµενα των φράσεων H στο κεφάλαιο 2 και 3:

H220 = Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H222 = Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα.
H225 = Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.
H229 = ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
H280 = Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί.
H304 = Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς.
H315 = Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H319 = Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H336 = Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H361f = Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιµότητα.
H373 = Σε περίπτωση µακράς ή επανειληµµένης έκθεσης µπορεί να προκαλέσει βλάβες 
σε νευρικό σύστηµα.
H400 = Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
H410 = Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 = Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH066 = Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.

αιτιολογία των τελευταίων αλλαγών:

ADR/RID 2017, IMDG 2017
Τµήµα το οποίο εκδίδει τα δελτία
Πρόσωπο επαφής: βλέπε τµήµα 1: Τµήµα πληροφοριών
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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύµφωνα µε Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)  
και Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2015/830

Airtac 2
κωδικός υλικού 1039

 Ενηµέρωση: 2/1/2017
Εκδοχή: 16
Γλώσσα: el-GR
Ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης: 6/9/2006

Σελίδα: 12 από 12

Για συντµήσεις και ακρωνύµια βλέπε ECHA: Καθοδήγηση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφοριών και την 
έκθεσης χηµικής ασφάλειας, Κεφάλαιο R.20 (Ευρετήριο όρων και συντοµογραφιών).
Το παρόν δελτίο δεδοµένων δεν είναι δυνατό να καλύψει όλες τις πιθανές καταστάσεις τις οποίες ενδέχεται 
να αντιµετωπίσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Κάθε πτυχή τής διαδικασίας θα πρέπει να 
εξεταστεί, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν και ποια επιπλέον µέτρα ενδέχεται να απαιτηθούν. Όλες οι 
πληροφορίες υγείας και ασφάλειας που περιλαµβάνονται στο παρόν δελτίο δεδοµένων θα πρέπει να 
παρέχονται στους εργαζοµένους και τους πελάτες σας. O σχεδιασµός κατάλληλων οδηγιών για το χώρο 
εργασίας και προγραµµάτων επιµόρφωσης του προσωπικού αποτελεί δική σας ευθύνη.
Εφόσον οι συνθήκες και οι µέθοδοι χρήσης δεν εξαρτώνται από εµάς, δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη και 
αποποιούµαστε ρητά οποιαδήποτε αρµοδιότητα για κάθε χρήση του προϊόντος. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται σε αυτό το φύλλο ασφάλειας βασίζονται στο τρέχον επίπεδο γνώσης καθώς και σε εθνικούς και 
κοινοτικούς κανονισµούς. Όλες οι δηλώσεις και υποδείξεις παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή 
σιωπηρή, όσον αφορά την εγκυρότητα των πληροφοριών, τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρήση του 
προϊόντος ή τα αποτελέσµατα που αποκοµίζονται από τη χρήση του.
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