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ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚ ΚΩΓΙΚ ΟΤΊΑ/ΜΔΊΓΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

ήκα θαηαηεζέλ : BUTANOX M-50 
 
 

Αξηζκφο θαηαρψξηζεο 
REACH 

: 01-2119514691-43 

1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 

ρξήζεηο 

Υξήζε ηεο Οπζίαο/ηνπ 
Μείγκαηνο 

:  Δηδηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:  θιεξπληήο  

 
1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

Δηαηξεία : Akzo Nobel Functional Chemicals B.V. 

Velperweg 76 
NL  6824 BM  Arnhem 
Netherlands  

 
Σειέθσλν : +31263664433 
Σέιεθαμ : +31263665830 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε : RegulatoryAffairs@akzonobel.com 
1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ 

επείγνπζαο αλάγθεο 

: 24 hours:+31 57 06 79211, CHEMTREC-USA:1-800-424-

9300, CANUTEC-CANADA:1-613-996-6666, 

化学事故应急咨询电话： 国家化学事故应急响应中心 +86532 

8388 9090 

 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 

Σαμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 
Οξγαληθά ππεξνμείδηα, D, H242 

Ομεία ηνμηθφηεηα, 4, H302 
Ομεία ηνμηθφηεηα, 4, H332 
Γηάβξσζε ηνπ δέξκαηνο, 1B, H314 

νβαξή νθζαικηθή βιάβε, 1, H318 
 
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα, βιέπε Δλφηεηα 16. 
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2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 

Δπηζήκαλζε (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

Δηθνλφγξακκα :  

 

 

 

  

 
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε : Κίλδπλνο 

 

Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο : H242 Ζ ζέξκαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ππξθαγηά. 

H302 + H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο ή 

ζε πεξίπησζε εηζπλνήο 
H314 Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαχκαηα 

θαη νθζαικηθέο βιάβεο. 

 
Γειψζεηο πξνθπιάμεσλ : Πξόιεςε:  

P220 Κξαηάηε καθξηά απφ ηε ζθφλε , ηε 

ζθνπξηά θαη εηδηθά απφ ηα ρεκηθά. 
P234 Να δηαηεξείηαη κφλν ζηνλ αξρηθφ 

πεξηέθηε. 

P261 Aπνθεχγεηε λα αλαπλέεηε ζηαγνλίδηα, 
αηκνχο θαη εθλεθψκαηα. 

P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ 

πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/ κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξφζσπν. 

Δπέκβαζε:  

P303 + P361 + P353 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ 
ΓΔΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Βγάιηε 
ακέζσο φια ηα κνιπζκέλα ξνχρα. 

Ξεπιχληε ηελ επηδεξκίδα κε λεξφ/ζην 
ληνπο. 

P305 + P351 + P338 + P310 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ 

ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε 
λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ 
θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθφζνλ 

είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. 
Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ 
ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ/γηαηξφ. 

 
 

Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα: 

 Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-
2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane 

1338-23-4 

2.3 Άιινη θίλδπλνη 

 
Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ ΑΒΣ θαη ησλ :  Ζ νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνχληαη 
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αΑαΒ φηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεχζηκα θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή άθξσο 
αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεχζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα 

ηνπ 0,1% ή πςειφηεξα. 
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ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

3.1 Οπζίεο 

 

Δπηθίλδπλε νπζία 

Υεκηθή νλνκαζία 

PBT 

vPvB 
OEL 

CAS-Αξηζ. 

EK-Αξηζ. 
Αξηζκ. REACH 

Σαμηλφκεζε 

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008) 

πγθέληξσζε 

[%] 

Methyl ethyl ketone peroxide; 
Reaction mass of butane-2,2-diyl 

dihydroperoxide and di-sec-
butylhexaoxidane 

 1338-23-4 

215-661-2  

01-2119514691-43 

Org. Perox. A; H240 

Acute Tox. 4; H302 

Acute Tox. 4; H332 

Skin Corr. 1B; H314 

Eye Dam. 1; H318 

 

30 - 37 

Methyl ethyl ketone  78-93-3 

201-159-0  

 

Flam. Liq. 2; H225 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT SE 3; H336 

 

1 - 3 

 
 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα, βιέπε Δλφηεηα 16. 
 
 

REACH - Καηάινγνο ππνςήθησλ πξνο αδεηνδόηεζε νπζηώλ πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε 
αλεζπρία ( Άξζξν 59). 
Καηάζηαζε : Mε εθαξκφζηκν 

 
 

ΣΜΗΜΑ 4: ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Γεληθέο ππνδείμεηο : Μία άκεζε ηαηξηθή θξνληίδα είλαη απαξαίηεηε. 
Απνκαθξπλζείηε απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. 

Γείμηε ζηνλ ζεξάπνληα γηαηξφ απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο. 
 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο : ε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθέξεηε ην παζφλ άηνκν ζην 

θαζαξφ αέξα. 
Καηφπηλ ζεκαληηθήο έθζεζεο ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξφ. 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην 
δέξκα 

: Βγάιεηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη παπνχηζηα. 
Ξεπιπλεηε ακεζσο κε αθζνλν λεξν. 
Δίλαη απαξαίηεηε ε άκεζε ηαηξηθή πεξίζαιςε, γηαηί εγθαχκαηα 

πνπ δελ πεξηζάιπηνληαη νδεγνχλ ζε πιεγέο πνπ 
ζεξαπεχνληαη δχζθνια. 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα 
κάηηα 

: Ξεπιχλεηε κε πνιχ λεξφ. 
Aλαδεηεζηε ηαηξηθε βνεζεηα ακεζα. πλερηζηε λα μεπιελεηε 
θαηα ηε δηαξθεηα ηεο κεηαθνξαο . 

Απνκαθξχλεηε ην θαθνχο επαθήο. 
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Πξνζηαηέςηε ην πγηέο κάηη. 
Κξαηείζηε ηα κάηηα αλνηρηά θαη μεπιχλεηε. 

Μηθξέο ζηαγφλεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα κάηηα κπνξεί 
λα πξνθαιέζνπλ αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ησλ ηζηψλ θαη 
ηχθισζε. 

 
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο : Πιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ θαη πίλεηε άθζνλν λεξφ. 

Να κελ ρνξεγείηαη ηίπνηα απφ ην ζηφκα ζε άηνκν πνπ έρεη 

ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 
Μεηαθέξεηε ηνλ άξξσζην ζε έλα λνζνθνκείν. 
Με πξνθαιεζηε εκεην! Μπνξεη λα πξνθαιεζεη ρεκηθα 

εγθαπκαηα ζε ζηνκα θαη ιαηκν. 
 

4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο 

πκπηψκαηα : πκπηψκαηα θαη νη επηδξάζεηο πνπ αλακέλνληαη απφ ηνπο 
θηλδχλνπο φπσο απεηθνλίδνληαη ζην κέξνο 2. Γελ είλαη γλσζηά 
ζπκπηψκαηα ζρεηηθά κε ην πξντφλ 

 
Κίλδπλνη : Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο ή ζε πεξίπησζε 

εηζπλνήο 

Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
Πξνθαιεί ζνβαξά εγθαχκαηα. 
 

4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

Μεηαρείξηζε : Θεξαπεία ζπκπησκάησλ. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 5: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά 
κέζα 

: Υξεζηκνπνηήζηε ςέθαζκα λεξνχ, αθξφ ζηαζεξφ ζε αιθνφιε, 
μεξφ κέζν θαηάζβεζεο ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο. 
 

5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Ηδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο 

ππξθαγηάο / Δηδηθνί θίλδπλνη 
πνπ πεγάδνπλ απφ ρεκηθέο 
νπζίεο 

: ΠΡΟΟΥΖ: κπνξεί λα μαλαγίλεη αλάθιεμε. 
Δληζρχεη ηελ θαχζε. 

Σν ζπξέπ λεξνπ κπνξεί λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθφ, εθηφο 
αλ ρξεζηκνπνηεζεί απν έκπεηξνπο ππξνζβέζηεο. 
Ζ ζέξκαλζε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη απνζχλζεζε κε 

απειεπζέξσζε ηνμηθψλ θαπλψλ. 
 

Πξντφληα θαχζεο : ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζρεκαηίδεηαη θαπλφο πνπ πεξηέρεη 

επηθίλδπλα πξνΐφληα θαχζεο (βιέπε ελφηεηα 10). 
 

5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Δηδηθφο πξνζηαηεπηηθφο 
εμνπιηζκφο γηα ηνπο 
ππξνζβέζηεο 

: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδχλακε αλαπλεπζηηθή 
ζπζθεπή. 
 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : Γηα ηε ςήμε ησλ θιεηζηψλ δνρείσλ ρξεζηκνπνηείζηε ςέθαζκα 
λεξνχ. 
Σν κνιπζκέλν λεξφ ηεο απφζβεζεο πξέπεη λα ζπιιέγεηαη 
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μερσξηζηά θαη λα κελ απνξξίπηεηαη ζηελ απνρέηεπζε. 
Σα ππνιείκκαηα ηεο ππξθαγηάο θαη ην κνιπζκέλν λεξφ ηεο 

απφζβεζεο πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
ηνπηθψλ αξρψλ. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο : Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. 
Φνξάηε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο. 
Λάβεηε κέηξα επαξθνχο εμαεξηζκνχ. 

Απνκαθξχλεηε φιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. 
Πξνζνρή ζηνπο αηκνχο πνπ ζπλαζξνίδνληαη θαη θζάλνπλ ζε 
εθξεθηηθέο ζπγθεληξψζεηο. Οη αηκνί κπνξεί λα ζπλαζξνίδνληαη 

ζε ρακειφηεξνπο ρψξνπο. 
 

6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 

Πεξηβαιινληηθέο 
πξνθπιάμεηο 

: Λάβαηε κέηξα, ψζηε ην πξνΐφλ λα κε δηνρεηεπζεί ζε 
απνρεηεχζεηο. 
ε πεξίπησζε κφιπλζεο πνηακψλ ή ππνλφκσλ 

πιεξνθνξείζηε ηηο ππεχζπλεο ππεξεζίεο. 
 

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

Μέζνδνη θαζαξηζκνχ / 
Μέζνδνη πεξηνξηζκνχ 

: Να δηαηεξείηαη πγξφ κε λεξφ. 
πγθεληξψζηεκε αδξαλέο κέζν απνξξφθεζεο θαη δηαζέζηε 
πξνο απφξξηςε σο επηθίλδπλν απφβιεην. 

Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αλάζρεζε. 
Δθρπκέλν πξνΐφλ δελ επαλαθέξεηαη πνηέ ζην αξρηθφ δνρείν 
πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

 
6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα 

πκπιεξσκαηηθέο ππνδείμεηο : Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. 

 
 

ΣΜΗΜΑ 7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

Τπνδείμεηο γηα αζθαιή 
ρεηξηζκφ 

: Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. 
Απνθεχγεηε ηνλ ζρεκαηηζκφ αεξνδφι. 
Μελ αλαπλέεηε ηνπο αηκνχο ή ηα εθλέθσκαηα. 

Με ηξψηε, πίλεηε, θαπλίδεηε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 
Λάβεηε κέηξα γηα επαξθέο ξεχκα αέξνο θαη/ή απνξξφθεζε 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Αλνίμηε ην δνρείν πξνζεθηηθά, δηφηη κπνξεί ην πεξηερφκελν λα 
βξίζθεηαη ππφ πίεζε. 
Σν λεξφ θαζαξίζκαηνο πξέπεη λα δηαηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

ηνπηθνχο θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο. 
 

Τπνδείμεηο πξνζηαζίαο ζε 

πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη 

: Να ρξεζηκνπνηείηε εμνπιηζκφ πξνζηαηεπφκελν απφ έθξεμε. 

Μαθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. 
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έθξεμεο Υξεζηκνπνηήζηε εξγαιεία πνπ δελ παξάγνπλ ζπίζεο. 
Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ παξάγνληεο κείσζεο (π.ρ. 

ακίλεο), νμέα, αιθάιηα θαη ελψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ (π.ρ. 
επηηαρπληέο, απνμεξαληηθά, κεηαιιηθά ζαπνχληα). 
Μελ θφβεηε ή ζπγθνιιάηε πάλσ ή δίπια ζε απηφλ ηνλ 

πεξηέθηε, αθφκα θη φηαλ είλαη άδεηνο. 
Μαθξηά απφ θαχζηκα πιηθά. 
 

Καηεγνξία ζεξκνθξαζίαο : πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ 
ζεξκνθξαζηαθήο θιάζεο Σ3. Παξ' φια απηά, πνηέ δελ 
κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ απηφκαηε αλάθιεμε. 

 
7.2 πλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ θαηαζηάζεσλ 

Απαηηήζεηο γηα ρψξνπο 

απνζήθεπζεο θαη δνρεία 

: Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα. 

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο/κέζα ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα 
αληηζηνηρνχλ ζηα πξφηππα ηεο ηερληθήο αζθάιεηαο. 
Να δηαηεξείηαη κφλν ζηνλ αξρηθφ πεξηέθηε. 

Απνζεθεχεηαη καθξηά απφ άιια πιηθά. 
 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία 

απνζήθεπζεο: 

: 25 °C 

Άιιεο πιεξνθνξίεο :  Κακία απνζχλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη 
ρξήζε. 

 
7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 

Δηδηθή ρξήζε ή ρξήζεηο : Πξνζέρεηε ηηο ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ 

πξντφληνο/κείγκαηνο. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 8: ΈΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

πζηαηηθά κε ειεγρόκελεο παξακέηξνπο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο 

πζηαηηθά CAS-Αξηζ. Σηκή Παξάκεηξνη 
ειέγρνπ 

Νέα έθδνζε Βάζε Δίδνο ηεο 
εθζέζεσο 

Dimethyl phthalate 131-11-3 TWA 
 

5 mg/m3 
 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

  STEL 
 

10 mg/m3 
 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

  TWA 
 

5 mg/m3 
 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

  STEL 
 

10 mg/m3 
 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

Methyl ethyl ketone 
peroxide; Reaction 

mass of butane-2,2-
diyl dihydroperoxide 
and di-sec-

butylhexaoxidane 

1338-23-4 TWA 
 

0,7 ppm  
5 mg/m3 

 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

  STEL 
 

0,7 ppm  
5 mg/m3 
 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

Methyl ethyl ketone 78-93-3 TWA 
 

200 ppm  
600 mg/m3 
 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
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 Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίε

ο 

: Δλδεηθηηθφ 
 

  STEL 
 

300 ppm  
900 mg/m3 
 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
 

 

 Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίε
ο 

: Δλδεηθηηθφ 
 

  TWA 

 

200 ppm  

600 mg/m3 
 

1999-05-13 

 

GR OEL  

 

 

  STEL 

 

300 ppm  

900 mg/m3 
 

1999-05-13 

 

GR OEL  

 

 

Dimethyl phthalate 131-11-3 TWA 
 

5 mg/m3 
 

 

2013-03-01 
 

ACGIH  
 

 

 Further 
information 

: URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 
eye irr: Eye irritation 
 

  TWA 
 

5 mg/m3 
 
 

2013-10-08 
 

NIOSH REL  
 

 

  TWA 

 

5 mg/m3 

 
 

1997-08-04 

 

OSHA Z-1  

 

 

  TWA 
 

5 mg/m3 
 

 

1989-01-19 
 

OSHA P0  
 

 

  TWA 
 

5 mg/m3 
 

 

2007-01-01 
 

ACGIH  
 

 

 Further 
information 

: Eye & Upper Respiratory Tract irritation 
 
 

  TWA 
 

5 mg/m3 
 
 

2005-09-01 
 

NIOSH REL  
 

 

  TWA 

 

5 mg/m3 

 
 

1997-08-04 

 

OSHA Z-1  

 

 

  TWA 
 

5 mg/m3 
 

 

1989-01-19 
 

OSHA P0  
 

 

  PEL 
 

5 mg/m3 
 

 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
 

 

Methyl ethyl ketone 
peroxide;Reaction 
mass of butane-2,2-

diyl dihydroperoxide 
and di-sec-
butylhexaoxidane 

1338-23-4 C 
 

0,2 ppm  
 
 

2013-03-01 
 

ACGIH  
 

 

 Further 

information 

: eye irr: Eye irritation 

liver dam: Liver damage 
kidney dam: Kidney damage 
skin irr: Skin irritation 
 

  C 
 

0,2 ppm  
1,5 mg/m3 
 

 

2013-10-08 
 

NIOSH REL  
 

 

  C 
 

0,7 ppm  
5 mg/m3 

1989-01-19 
 

OSHA P0  
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  C 
 

0,2 ppm  
1,5 mg/m3 
 
 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
 

 

Methyl ethyl ketone 78-93-3 TWA 
 

200 ppm  
 
 

2013-03-01 
 

ACGIH  
 

 

 Further 

information 

: CNS impair: Central Nervous System impairment 

URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 
PNS impair: Peripheral Nervous System impairment 
BEI: Substances for which there is a Biological Exposure Index or Indices 

(see BEI® section) 
 

  STEL 
 

300 ppm  
 

 

2013-03-01 
 

ACGIH  
 

 

 Further 
information 

: CNS impair: Central Nervous System impairment 
URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 
PNS impair: Peripheral Nervous System impairment 

BEI: Substances for which there is a Biological Exposure Index or Indices 
(see BEI® section) 
 

  TWA 

 

200 ppm  

590 mg/m3 
 
 

2013-10-08 

 

NIOSH REL  

 

 

  ST 

 

300 ppm  

885 mg/m3 
 
 

2013-10-08 

 

NIOSH REL  

 

 

  TWA 
 

200 ppm  
590 mg/m3 
 
 

1997-08-04 
 

OSHA Z-1  
 

 

 Further 
information 

: (b): The value in mg/m3 is approximate. 
 
 

  TWA 

 

200 ppm  

590 mg/m3 
 
 

1989-01-19 

 

OSHA P0  

 

 

  STEL 

 

300 ppm  

885 mg/m3 
 
 

1989-01-19 

 

OSHA P0  

 

 

  PEL 
 

200 ppm  
590 mg/m3 
 
 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
 

 

  STEL 
 

300 ppm  
885 mg/m3 
 
 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
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ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert 
BEI: Biological Exposure Index 
MAC: Maximum Allowable Concentration 

NIOSH:  National Institute for Occupational Safety and Health 
OEL:  OEL: εκείσζε νξίνπ επαγγεικαηηθήο. 
STEL: Οξηαθή ηηκή κηθξνχ ρξφλνπ 

TRGS:  Technische Regel für Gefahrstoffe 
TWA: Υξνληθά ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή (TWA) 
 

ξηα επαγγεικαηηθήο έθζεζεο γηα πξντόληα απνζύλζεζεο 

Πξντφληα 
απνζχλζεζεο 

CAS-Αξηζ. Σηκή Παξάκεηξνη 
ειέγρνπ 

Νέα έθδνζε Βάζε Δίδνο ηεο 
εθζέζεσο 

Formic acid 64-18-6, 64-
18-6 

TWA 
 

5 ppm 
9 mg/m3 

2006-02-09 
 

2006/15/EC  
 

 

 Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίε

ο 

: Δλδεηθηηθφ 
 

  TWA 
 

5 ppm 
9 mg/m3 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

νμηθφ νμχ 64-19-7, 64-

19-7 

TWA 

 

10 ppm 

25 mg/m3 

1991-07-05 

 

91/322/EEC  

 

 

 Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίε
ο 

: Δλδεηθηηθφ 
 

  TWA 
 

10 ppm 
25 mg/m3 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

  STEL 

 

15 ppm 

37 mg/m3 

1999-05-13 

 

GR OEL  

 

 

Propionic acid 79-09-4, 79-
09-4 

TWA 
 

10 ppm 
31 mg/m3 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
 

 

 Πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίε
ο 

: Δλδεηθηηθφ 

 

  STEL 
 

20 ppm 
62 mg/m3 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
 

 

 Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίε
ο 

: Δλδεηθηηθφ 
 

  TWA 

 

10 ppm 

30 mg/m3 

1999-05-13 

 

GR OEL  

 

 

  STEL 
 

20 ppm 
60 mg/m3 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

Methyl ethyl ketone 78-93-3, 78-
93-3 

TWA 
 

200 ppm 
600 mg/m3 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
 

 

 Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίε

ο 

: Δλδεηθηηθφ 
 

  STEL 
 

300 ppm 
900 mg/m3 

2000-06-16 
 

2000/39/EC  
 

 

 Πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίε
ο 

: Δλδεηθηηθφ 

 

  TWA 
 

200 ppm 
600 mg/m3 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

  STEL 
 

300 ppm 
900 mg/m3 

1999-05-13 
 

GR OEL  
 

 

Formic acid 64-18-6, 64-

18-6 

TWA 

 

5 ppm  

 

2013-03-01 

 

ACGIH  
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 Further 

information 

: URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 

eye irr: Eye irritation 
skin irr: Skin irritation 
 

  STEL 

 

10 ppm  

 
 

2013-03-01 

 

ACGIH  

 

 

 Further 
information 

: URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 
eye irr: Eye irritation 

skin irr: Skin irritation 
 

  TWA 

 

5 ppm  

9 mg/m3 
 
 

2013-10-08 

 

NIOSH REL  

 

 

  TWA 

 

5 ppm  

9 mg/m3 
 
 

2011-07-01 

 

OSHA Z-1  

 

 

 Further 

information 

: (b): The value in mg/m3 is approximate. 

 
 

  TWA 
 

5 ppm  
9 mg/m3 

 
 

1989-01-19 
 

OSHA P0  
 

 

  PEL 
 

5 ppm  
9 mg/m3 

 
 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
 

 

  STEL 

 

10 ppm  

19 mg/m3 
 
 

2014-11-26 

 

CAL PEL  

 

 

Acetic acid 64-19-7, 64-

19-7 

TWA 

 

10 ppm  

 
 

2013-03-01 

 

ACGIH  

 

 

 Further 
information 

: pulm func: Pulmonary function 
URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 

eye irr: Eye irritation 
 

  STEL 
 

15 ppm  
 

 

2013-03-01 
 

ACGIH  
 

 

 Further 
information 

: pulm func: Pulmonary function 
URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 

eye irr: Eye irritation 
 

  TWA 
 

10 ppm  
25 mg/m3 

 
 

2013-10-08 
 

NIOSH REL  
 

 

 Further 
information 

: Can be found in concentrations of 5-8% in vinegar 
 

 

  ST 
 

15 ppm  
37 mg/m3 
 

 

2013-10-08 
 

NIOSH REL  
 

 

 Further 
information 

: Can be found in concentrations of 5-8% in vinegar 
 

 

  TWA 
 

10 ppm  
25 mg/m3 

1997-08-04 
 

OSHA Z-1  
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 Further 
information 

: (b): The value in mg/m3 is approximate. 
 
 

  TWA 

 

10 ppm  

25 mg/m3 
 
 

1989-01-19 

 

OSHA P0  

 

 

  PEL 

 

10 ppm  

25 mg/m3 
 
 

2014-11-26 

 

CAL PEL  

 

 

  STEL 
 

15 ppm  
37 mg/m3 
 
 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
 

 

  C 
 

40 ppm  
 
 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
 

 

Propionic acid 79-09-4, 79-

09-4 

TWA 

 

10 ppm  

 
 

2013-03-01 

 

ACGIH  

 

 

 Further 
information 

: URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 
eye irr: Eye irritation 

skin irr: Skin irritation 
 

  TWA 
 

10 ppm  
30 mg/m3 

 
 

2013-10-08 
 

NIOSH REL  
 

 

  ST 

 

15 ppm  

45 mg/m3 
 
 

2013-10-08 

 

NIOSH REL  

 

 

  TWA 

 

10 ppm  

30 mg/m3 
 
 

1989-01-19 

 

OSHA P0  

 

 

  PEL 

 

10 ppm  

30 mg/m3 
 
 

2014-11-26 

 

CAL PEL  

 

 

Methyl ethyl ketone 78-93-3, 78-

93-3 

TWA 

 

200 ppm  

 
 

2013-03-01 

 

ACGIH  

 

 

 Further 

information 

: CNS impair: Central Nervous System impairment 

URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 
PNS impair: Peripheral Nervous System impairment 
BEI: Substances for which there is a Biological Exposure Index or Indices 
(see BEI® section) 

 

  STEL 
 

300 ppm  
 
 

2013-03-01 
 

ACGIH  
 

 

 Further 
information 

: CNS impair: Central Nervous System impairment 
URT irr: Upper Respiratory Tract irritation 
PNS impair: Peripheral Nervous System impairment 
BEI: Substances for which there is a Biological Exposure Index or Indices 

(see BEI® section) 
 

  TWA 

 

200 ppm  

590 mg/m3 
 
 

2013-10-08 

 

NIOSH REL  

 

 



 
BUTANOX M-50 

Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 
10.05.2016 

Ζκεξνκελία εθηχπσζεο 
03.12.2017 

GR  /  EL 

 
 

 13 / 26  

 

 

  ST 
 

300 ppm  
885 mg/m3 

 
 

2013-10-08 
 

NIOSH REL  
 

 

  TWA 
 

200 ppm  
590 mg/m3 

 
 

1997-08-04 
 

OSHA Z-1  
 

 

 Further 
information 

: (b): The value in mg/m3 is approximate. 
 

 

  TWA 
 

200 ppm  
590 mg/m3 

 
 

1989-01-19 
 

OSHA P0  
 

 

  STEL 
 

300 ppm  
885 mg/m3 

 
 

1989-01-19 
 

OSHA P0  
 

 

  PEL 
 

200 ppm  
590 mg/m3 

 
 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
 

 

  STEL 
 

300 ppm  
885 mg/m3 

 
 

2014-11-26 
 

CAL PEL  
 

 

 

Δπίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Ολνκαζία ηεο νπζίαο Σειηθή ρξήζε Οδνί έθζεζεο Γπλεηηθέο βιάβεο ηεο 
πγείαο 

Σηκή 

Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction 

mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide 
and di-sec-butylhexaoxidane 

Καηαλαισηέο Δπαθή κε ην 

δέξκα 

Μαθξνρξφληα - 

ζπζηεκηθά 
απνηειέζκαηα 

0,54 mg/kg 

 Καηαλαισηέο Δηζπλνή Μαθξνρξφληα - 
ζπζηεκηθά 

απνηειέζκαηα 

0,41 mg/m3 

 Καηαλαισηέο Καηάπνζε Μαθξνρξφληα - 
ζπζηεκηθά 

απνηειέζκαηα 

0,27 mg/kg 

 Δξγαδφκελνη Δπαθή κε ην 
δέξκα 

Μαθξνρξφληα - 
ζπζηεκηθά 
απνηειέζκαηα 

1,08 mg/kg 

 Δξγαδφκελνη Δηζπλνή Μαθξνρξφληα - 
ζπζηεκηθά 
απνηειέζκαηα 

1,9 mg/m3 

Methyl ethyl ketone Δξγαδφκελνη Δηζπλνή Μαθξνρξφληα - 

ζπζηεκηθά 
απνηειέζκαηα 

600 mg/m3 

 Δξγαδφκελνη Δπαθή κε ην 
δέξκα 

Μαθξνρξφληα - 
ζπζηεκηθά 

απνηειέζκαηα 

1161 mg/kg 

 Καηαλαισηέο Δηζπλνή Μαθξνρξφληα - 
ζπζηεκηθά 

απνηειέζκαηα 

106 mg/m3 

 Καηαλαισηέο Δπαθή κε ην 
δέξκα 

Μαθξνρξφληα - 
ζπζηεκηθά 
απνηειέζκαηα 

412 mg/kg 
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 Καηαλαισηέο Καηάπνζε Μαθξνρξφληα - 
ζπζηεκηθά 

απνηειέζκαηα 

31 mg/kg 

πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο (PNEC) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 
αξηζκ. 1907/2006 

Ολνκαζία ηεο νπζίαο Πεξηβαιινληηθφ Σκήκα Σηκή 

Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of 
butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-
butylhexaoxidane 

Γιπθφ λεξφ 0,0056 mg/l 

 Αδηάθνπε παξνρή λεξνχ    0,056 mg/l 

 Θαιάζζην χδσξ 0,00056 mg/l 

 Ίδεκα ηνπ γιπθνχ λεξνχ 0,019 mg/kg μεξνχ βάξνπο 

 Θαιάζζην ίδεκα 0,0019 mg/kg μεξνχ βάξνπο 

 Μνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 1,2 mg/l 

 Δδαθνο 0,00231 mg/kg μεξνχ βάξνπο 

Methyl ethyl ketone Γιπθφ λεξφ 55,8 mg/l 

 Θαιάζζην χδσξ 55,8 mg/l 

 Αδηάθνπε παξνρή λεξνχ    55,8 mg/l 

 Μνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 709 mg/l 

 Ίδεκα ηνπ γιπθνχ λεξνχ 284,74 mg/kg μεξνχ βάξνπο 

 Θαιάζζην ίδεκα 284,74 mg/kg μεξνχ βάξνπο 

 Δδαθνο 22,5 mg/kg μεξνχ βάξνπο 

 Απφ ζηφκαηνο 1000 mg / kg ηξνθίκσλ 

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

 

Σερληθνί έιεγρνη 
πληζηάηαη αληηεθξεθηηθφο εμαεξηζκφο. 

Απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ 
Βεβαησζείηε φηη νη εγθαηαζηάζεηο πιχζεσο ησλ νθζαικψλ θαη ηα ληνπδ αζθάιεηαο επξίζθνληαη 
πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 
Πξνζηαζία ησλ 
αλαπλεπζηηθψλ νδψλ 

:  ε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ αηκψλ ή αεξνδφι 
ρξεζεκνπνηείζηε πξνζηαζία ηεο αλαπλνήο κε εγθεθξηκέλν 

ηχπν θίιηξνπ. 
Φίιηξν A 
 

Πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ :  Βνπηπινθανπηζνχθ 
 

   Νενπξέλην 

 
Πξνζηαζία ησλ καηηψλ :  Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά πνπ εθαξκφδνπλ ζθηρηά 

Φνξάηε κάζθα πξνζψπνπ θαη πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, φηαλ 

έρεηε δπζθνιίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία. 
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Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη 
ηνπ ζψκαηνο 

:  Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 
 

Μέηξα πγηεηλήο :  Σα θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ ζπληζηψκελα κέηξα 
πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' φςε. 
Με ηξψηε ή πίλεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. 

Με θαπλίδεηε φηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε. 
Πιέλεηε ηα ρέξηα πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη θαηά ην ηέινο ηεο 
εξγαζίαο. 

 
 
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο

Γεληθέο ππνδείμεηο : Λάβαηε κέηξα, ψζηε ην πξνΐφλ λα κε δηνρεηεπζεί ζε 
απνρεηεχζεηο. 
ε πεξίπησζε κφιπλζεο πνηακψλ ή ππνλφκσλ 

πιεξνθνξείζηε ηηο ππεχζπλεο ππεξεζίεο. 
 

ΣΜΗΜΑ 9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

ςε 

Μνξθή 

 

: πγξφ  

 
Υξψκα 
 

:  δηαθαλέο 
άρξσκν 

 
Οζκή 
 

:  άηνλν. 
 

Όξην νζκήο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 

pH 
 

:  Όμηλν εβδνκαδηαία 

εκείν ηήμεσο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

εκείν δέζεο / πεδίν ηηκψλ 

δέζεο 
 

:  Απνζπληίζεηαη θάησ απφ ην ζεκείν βξαζκνχ. 

 

εκείν αλάθιεμεο 

 

: Πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία απηνεπηηαρπλφκελεο 

απνζχλζεζεο (SADT) 
Γελ έρεη βξεζεί θαλέλα ζεκείν αλάθιεμεο, αιιά ην πξντφλ 
κπνξεί λα ειεπζεξψζεη εχθιεθην αηκφ. 

 
Σαρχηεηα εμάηκηζεο 
 

:  Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Aλαθιεμηκφηεηα (ζηεξεφ, 
αέξην) 
 

: Mε εθαξκφζηκν 
 

Αλαθιεμηκφηεηα (πγξά) 
 

: Σα πξντφληα απνζχλζεζεο κπνξεί λα είλαη εχθιεθηα. 
 

Καηψηεξν φξην έθξεμεο 

 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
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Αλψηεξν φξην έθξεμεο 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Πίεζε αηκψλ 
 

: 1 hPa ζε 84 °C 
 

ρεηηθή ππθλφηεο αηκψλ 

 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 
ρεηηθή ππθλφηεηα 
 

: 1,180 ζε 20 °C 
 

ρεηηθή ππθλφηεο ζσξξνχ 
πιηθνχ 
 

: Mε εθαξκφζηκν 
 

Τδαηνδηαιπηφηεηα 
 

: ζε 20 °C  
Δλ κέξεη αλακίμηκν 
 

Γηαιπηφηεηα ζε άιινπο 
δηαιχηεο 

 

:  20 °C 
Αλακίμηκν κε:, θζαιάηηα 
 

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλφιε/λεξφ 
 

: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 
 

Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο 
 

:  Με δηαζέζηκε δνθηκαζηηθή κέζνδνο 
 

Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο 

 

:  SADT - (Θεξκνθξαζία απηνεπηηαρπλφκελεο δηάζπαζεο) είλαη 

ε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκβεί 
απηνεπηηαρπλφκελε δηάζπαζε κε κία νπζία ζηε ζπζθεπαζία 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Ζ 

ζεξκηθή δηάζπαζε ζηε ζεξκνθξαζία SADT ή ζε πςειφηεξε 
απφ απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηθίλδπλε αληίδξαζε 
απηνεπηηαρπλφκελεο δηάζπαζεο θαη ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, έθξεμε ή ππξθαγηά. Ζ επαθή κε κε ζπκβαηέο 
νπζίεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάζπαζε ζε ζεξκνθξαζία 
ρακειφηεξε απφ ηε SADT. 

 
Απηνεπηηαρπλφκελε 
ζεξκνθξαζία δηάζπαζεο 

(SADT) 
 

: 60 °C 

Ημψδεο, δπλακηθφ 

 

: 24 mPa.s ζε 20 °C 

 
Ημψδεο, θηλεηηθφ 
 

: 20,34 mm2/s ζε 20 °C 
 

Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο  

 

: Με εθξεθηηθφ 

 
Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο 
 

:  Γελ ηαμηλνκείηαη σο νμεηδσηηθφ. 
 

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ελεξγφνμπγφλν 

 

: 8,8 - 9,0 %  
 

Οξγαληθά ππεξνμείδηα 
 

: 30 - 37 %  
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Απηφ ην Γειηίν Αζθάιεηαο πεξηέρεη κφλν ζηνηρεία ζπνπδαία γηα ηελ αζθάιεηα θαη δελ αληηθαζηζηά 
θακία πιεξνθνθνξία ή πξνδηαγξαθή ηνπ πξντφληνο. 

 

ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΔΡΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΙΚΣΗΣΑ 

10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα 

ηαζεξφ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο.  

10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα 

ηαζεξφ ππφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ππνδείμεηο απνζήθεπζεο. 

10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 

Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θαλνληθήο ρξήζεσο. 
 

10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 

πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 
 

: Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αλάζρεζε. 
Θεξκφηεηα, θιφγεο θαη ζπίζεο. 

 
10.5 Με ζπκβαηά πιηθά 

Τιηθά πξνο απνθπγή :  Ζ επαθή κε ηα αθφινπζα αζχκβαηα πιηθά ζα επηθέξεη 

επηθίλδπλε απνζχλζεζε: 
Ομέα θαη βάζεηο 
ίδεξνο 

Υαιθφο 
Αλαγσγηθά κέζα 
Βαξέα κέηαιια 

θνπξηά 
Μελ αλακηγλχεηε κε επηηαρπληέο ππεξνμεηδίνπ, εθηφο θη αλ ε 
επεμεξγαζία γίλεηαη κε ειεγρφκελν ηξφπν 

Υξεζηκνπνηείηε κφλν πζθεπή απν αλνμείδσην αηζάιη 316, 
ΠΠ, πνιπεζπιέλην ε κε επηθάιππε γπαιηνπ 
Γηα απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα άιισλ πιηθψλ, 

επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο 

Δπηθίλδπλα πξντφληα 
απνζχλζεζεο 
 

:  Ομείδηα ηνπ άλζξαθνο 
Formic acid 
νμηθφ νμχ 

Propionic acid 
Methyl ethyl ketone 
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Θεξκηθή δηάζπαζε :  SADT - (Θεξκνθξαζία απηνεπηηαρπλφκελεο δηάζπαζεο) είλαη 
ε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκβεί 

απηνεπηηαρπλφκελε δηάζπαζε κε κία νπζία ζηε ζπζθεπαζία 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Ζ 
ζεξκηθή δηάζπαζε ζηε ζεξκνθξαζία SADT ή ζε πςειφηεξε 

απφ απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηθίλδπλε αληίδξαζε 
απηνεπηηαρπλφκελεο δηάζπαζεο θαη ππφ νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο, έθξεμε ή ππξθαγηά. Ζ επαθή κε κε ζπκβαηέο 

νπζίεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάζπαζε ζε ζεξκνθξαζία 
ρακειφηεξε απφ ηε SADT. 
 

Απηνεπηηαρπλφκελε 
ζεξκνθξαζία δηάζπαζεο 
(SADT) 

: 60 °C 
 

 

ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο:  
Ομεία ηνμηθφηεηα :  Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο ή ζε πεξίπησζε 

εηζπλνήο 
 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκφο ηνπ 
δέξκαηνο 

:  Πξνθαιεί ζνβαξά εγθαχκαηα. 
 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκφο 
ησλ καηηψλ 

:  Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 
 

Αλαπλεπζηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ή 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 
δέξκαηνο 

:  Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο αλαπλνήο: Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο 
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθψλ 
θπηηάξσλ 

:  Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

Καξθηλνγέλεζε :  Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

Σνμηθφηεηα γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή 

:  Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

STOT-εθάπαμ έθζεζε :  Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

STOT-επαλεηιεκκέλε έθζεζε :  Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

Tνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο :  Γελ ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο :  Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ δηαζέζηκα δεδνκέλα. 
 

Πεηξακαηηθό απνηέιεζκα 
Ομεία ηνμηθφηεηα απφ ηνπ 
ζηφκαηνο 

:  LD50 δηα ηφκαηνο:  1 070 mg/kg 
Δίδνο: αξνπξαίνη 

Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 401 
 

Ομεία ηνμηθφηεηα δηά ηεο 

εηζπλνήο 

:  LC50 (Αξνπξαίνο): 1,5 mg/l  

Υξφλνο έθζεζεο: 4 h 
Αηκφζθαηξα δνθηκήο: ζθφλε/εθλέθσκα 
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Ομεία ηνμηθφηεηα δηά ηνπ 

δέξκαηνο 

:  LD50:  4 000 mg/kg 

Δίδνο: Κνπλέιη 
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 402 
 

Γηάβξσζε θαη εξεζηζκφο ηνπ 
δέξκαηνο 

:  Δίδνο: Κνπλέιη 
Απνηέιεζκα: Τπνθαηεγνξία 1Β 
Σαμηλφκεζε: Καηεγνξία 1Β 

Μέζνδνο: Δμεηάζηεθε ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V ηεο 
Οδεγίαο 67/548/ΔΟΚ. 

 
νβαξή βιάβε/εξεζηζκφο 

ησλ καηηψλ 

:  Δίδνο: Κνπλέιη 

Απνηέιεζκα: Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. 
Σαμηλφκεζε: Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. 
Μέζνδνο: Δμεηάζηεθε ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V ηεο 

Οδεγίαο 67/548/ΔΟΚ. 

 
Σνμηθνινγηθά δεδνκέλα γηα ηα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά:  
Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-

sec-butylhexaoxidane  

Ομεία ηνμηθόηεηα:  
Ομεία ηνμηθφηεηα απφ ηνπ 
ζηφκαηνο 

:  LD50:  1 017 mg/kg 
Δίδνο: Αξνπξαίνο 

 
Ομεία ηνμηθφηεηα δηά ηεο 
εηζπλνήο 

:  LC50 (Αξνπξαίνο): 1,5 mg/l  
Υξφλνο έθζεζεο: 4 h 
Αηκφζθαηξα δνθηκήο: ζθφλε/εθλέθσκα 

 
Ομεία ηνμηθφηεηα δηά ηνπ 
δέξκαηνο 

:  LD50:  4 000 mg/kg 
Δίδνο: Αξνπξαίνο 

 
Γηάβξσζε θαη εξεζηζκφο ηνπ 
δέξκαηνο 

:  Απνηέιεζκα: Πξνθαιεί εγθαχκαηα. 

 
νβαξή βιάβε/εξεζηζκφο 
ησλ καηηψλ 

:  Απνηέιεζκα: Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ. 

 
Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθψλ θπηηάξσλ 

Γoληδηoηνμηθφηεηα in vitro :  Σεζη Ames 

Απνηέιεζκα: αξλεηηθφ 

 
Γoληδηoηνμηθφηεηα in vivo :  Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί επεηδή ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζαθή δελ 

είλαη αξθεηά γηα ηε ηαμηλφκεζε. 

 
 
Καξθηλνγέλεζε :   

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

 
Tνμηθφηεηα γηα ηελ 
αλαπαξαγσγή/Γνληκφηεηα 

:  Δίδνο: Αξνπξαίνο, αξζεληθφ θαη ζειπθφ 
Σξφπνο Δθαξκνγήο: Απφ ζηφκαηνο 

Γφζε: 0, 25, 50, 75 ρηιηνζηφγξακκν αλά θηιφ 
Γεληθή ηνμηθφηεηα γνλέα: δφζε φπνπ δελ παξαηεξνχληαη 
επηβιαβείο δξάζεηο: 50 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο/εκέξα 
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Γεληθή ηνμηθφηεηα F1: Καλέλα παξαηεξεζέλ επίπεδν 
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηαο F1: 50 mg/kg ζσκαηηθνχ 

βάξνπο/εκέξα 
Γνληκφηεηα: Καλέλα παξαηεξεζέλ επίπεδν αλεπηζχκεηεο 
ελέξγεηαο γνλέα: 75 mg/kg ζσκαηηθνχ βάξνπο/εκέξα 

Μέζνδνο: OECD TG 421 
ΟΔΠ: λαη 
 

STOT-επαλεηιεκκέλε έθζεζε 

 

:  Ζ νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο ηνμηθφ γηα εηδηθφ 
φξγαλν-ζηφρν, επαλεηιεκκέλε έθζεζε. 
 

Tνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο :  Κακία ηαμηλφκεζε ζρεηηθά κε ηελ ηνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο 
 

Methyl ethyl ketone 

Ομεία ηνμηθόηεηα:  
Ομεία ηνμηθφηεηα απφ ηνπ 
ζηφκαηνο 

:  LD50:  2 737 mg/kg 
Δίδνο: Αξνπξαίνο 

 
Ομεία ηνμηθφηεηα δηά ηνπ 
δέξκαηνο 

:  LD50:  6 480 mg/kg 
Δίδνο: Κνπλέιη 

 
Γηάβξσζε θαη εξεζηζκφο ηνπ 
δέξκαηνο 

:  Απνηέιεζκα: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 

Μέηξηα εξεζηζηηθφ. 

 
νβαξή βιάβε/εξεζηζκφο 
ησλ καηηψλ 

:  Απνηέιεζκα: Δξεζίδεη ηα κάηηα. 

 
STOT-εθάπαμ έθζεζε  

 

:  Οδνί έθζεζεο: Δηζπλνή 

Ζ νπζία ή ην κείγκα ηαμηλνκείηαη σο ηνμηθφ γηα εηδηθφ φξγαλν-
ζηφρν, κνλαδηθή έθζεζε, θαηεγνξία 3 κε λαξθσηηθή επίδξαζε. 
 

Tνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο :  Κακία ηαμηλφκεζε ζρεηηθά κε ηελ ηνμηθφηεηα αλαξξφθεζεο 
 

 

ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Πιεξνθνξία πξντόληνο:  
Δθηίκεζε Οηθνηνμηθόηεηαο 
Άιιεο νηθνινγηθέο ππνδείμεηο :  Γελ απνθιείεηαη έλαο θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ ζε 

πεξίπησζε κε εμεηδηθεπκέλνπ ρεηξηζκνχ ή δηάζεζεο. 
Γειεηεξηψδεο γηα πδαηηθνχο νξγαληζκνχο. 
 

12.1 Σνμηθόηεηα 

Πεηξακαηηθό απνηέιεζκα 
Σνμηθφηεηα ζηα ςάξηα :  LC50: 44,2 mg/l  

Υξφλνο έθζεζεο: 96 h 
Δίδνο: Poecilia retiaculata (Λεβηζηήο ν δηθηπσηφο) 
Δίδνο Γνθηκήο: εκηζηαηηθφ ηεζη 

 
Σνμηθφηεηα ζηηο δάθληεο θαη 
άιια πδξφβηα καιάθηα 

:  39 mg/l   
Υξφλνο έθζεζεο: 48 h 
Δίδνο: Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) 



 
BUTANOX M-50 

Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 
10.05.2016 

Ζκεξνκελία εθηχπσζεο 
03.12.2017 

GR  /  EL 

 
 

 21 / 26  

 

 

Δίδνο Γνθηκήο: Αθηλεηνπνίεζε 

 
Σνμηθφηεηα ζηα θχθηα :  ErC50: 5,6 mg/l   

Υξφλνο έθζεζεο: 72 h 
Δίδνο: Pseudokirchneriella subcapitata 
Δίδνο Γνθηκήο: Παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο 

 
Σνμηθφηεηα ζηα βαθηεξίδηα :  EC10: 12 mg/l   

Υξφλνο έθζεζεο: 0,5 h 
Δίδνο: ελεξγνπνηεκέλε ηιχο 

Δίδνο Γνθηκήο: Παξεκπφδηζε ηεο αλαπλνήο 
Μέζνδνο: Δζσηεξηθή νδεγία OECD 209 

 
πζηαηηθά:  
Πεηξακαηηθό απνηέιεζκα 

Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-
sec-butylhexaoxidane 
Σνμηθφηεηα ζηα ςάξηα :  LC50: 44,2 mg/l  

Υξφλνο έθζεζεο: 96 h 
Δίδνο: Poecilia retiaculata (Λεβηζηήο ν δηθηπσηφο) 
Δίδνο Γνθηκήο: εκηζηαηηθφ ηεζη 

 
Σνμηθφηεηα ζηηο δάθληεο θαη 
άιια πδξφβηα καιάθηα 

:  39 mg/l   
Υξφλνο έθζεζεο: 48 h 
Δίδνο: Daphnia magna (Νεξφςπιινο ν κέγαο) 

Δίδνο Γνθηκήο: Αθηλεηνπνίεζε 

 
Σνμηθφηεηα ζηα θχθηα :  ErC50: 5,6 mg/l   

Υξφλνο έθζεζεο: 72 h 

Δίδνο: Pseudokirchneriella subcapitata 
Δίδνο Γνθηκήο: Παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο 

 
Σνμηθφηεηα ζηα βαθηεξίδηα :  EC10: 12 mg/l   

Υξφλνο έθζεζεο: 0,5 h 

Δίδνο: ελεξγνπνηεκέλε ηιχο 
Δίδνο Γνθηκήο: Παξεκπφδηζε ηεο αλαπλνήο 
Μέζνδνο: Δζσηεξηθή νδεγία OECD 209 

 
Methyl ethyl ketone 
Σνμηθφηεηα ζηα ςάξηα :  LC50: 3 220 mg/l  

Υξφλνο έθζεζεο: 96 h 

Δίδνο: Lepomis macrochirus (Πέξθα (ςάξη)) 

 

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά:  
Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-

sec-butylhexaoxidane  
Βηναπνδνκεζηκφηεηα :  Απνηέιεζκα: Απνηθνδνκείηαη βηνινγηθά εχθνια. 

Μέζνδνο: Γνθηκαζία Έθιπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) 
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Methyl ethyl ketone 

Βηναπνδνκεζηκφηεηα :  Απνηέιεζκα: Απνηθνδνκείηαη βηνινγηθά εχθνια. 
 

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά:  

Methyl ethyl ketone peroxide; Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and di-
sec-butylhexaoxidane  
Βηνζπζζψξεπζε :  Вηνζπγθέληξσζεο (BCF): 10,3 

Γελ αλακελεηαη ιακβαλνληαο ππ΄ νςηλ ηε ρακειε ηηκε ηνπ log 
Pow. 

 
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

Πιεξνθνξία πξντόληνο:  
Αμηνιφγεζε ησλ ΑΒΣ θαη ησλ 

αΑαΒ 

:  Ζ νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνχληαη 

φηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεχζηκα θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή άθξσο 
αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεχζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα 
ηνπ 0,1% ή πςειφηεξα. 

 
πζηαηηθά :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

Πιεξνθνξία πξντόληνο :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

πζηαηηθά :  Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 

 

ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΥΔΊΑ ΥΔΣΙΚΆ ΜΔ ΣΗ ΓΙΆΘΔΗ 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πξντφλ 

 

: Ζ εηζρψξεζε ηνπ πξντφληνο ζε ππφλνκν, θνίηεο λεξνχ ή ζην 

έδαθνο πξέπεη λα απνθεπρζεί. 
Με ξππαίλεηε ζηεθνχκελα ή ηξέρνληα λεξά κε ην ρεκηθφ πιηθφ 
ή ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο. 

Δπηθίλδπλν απφβιεην 
Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηνπο 
ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. 

 
Με θαζαξηζκέλεο 
ζπζθεπαζίεο (παθέηα) 

 

: Αδεηάζηε ηα ππνιείκκαηα. 
Απνξξίπηεηαη ζαλ κε ρξεζηκνπνηεκέλν πξνΐφλ. 

Με θαίεηε ηα άδεηα δνρεία ή ηα επεμεξγάδεζηε κε θιφγα 
θνπήο. 
Δμαηηίαο ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ κφιπλζεο, δελ ζπληζηάηαη ε 

αλαθχθισζε/αλάθηεζε. 
Αθνινπζήζηε φιεο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο, αθφκα θαη κεηά ην 
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άδεηαζκα ηνπ πεξηέθηε. 
 

 

ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ 

ADN : UN 3105 
ADR : UN 3105 
RID : UN 3105 

IMDG-Code : UN 3105 
IATA-DGR : UN 3105 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ 

ADN : ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ D, ΤΓΡΟ  
  (Methyl ethyl ketone peroxide) 
ADR : ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ D, ΤΓΡΟ  

  (Methyl ethyl ketone peroxide) 
RID : ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ D, ΤΓΡΟ  
  (Methyl ethyl ketone peroxide) 

IMDG-Code : ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID  
  (Methyl ethyl ketone peroxide) 
IATA-DGR : Organic peroxide type D, liquid  

  (Methyl ethyl ketone peroxide) 

14.3 Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

ADN : 5.2 

ADR : 5.2 
RID : 5.2 
IMDG-Code : 5.2 

IATA-DGR : 5.2 (HEAT) 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο 

ADN  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζηεί 

Κσδηθφο ηαμηλφκεζεο : P1 

Δηηθέηεο : 5.2 
ADR  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζηεί 

Κσδηθφο ηαμηλφκεζεο : P1 
Δηηθέηεο : 5.2 
Κψδηθαο πεξηνξηζκνχ γηα ηα 

ηνχλει 

: (D) 

RID  
Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζηεί 

Κσδηθφο ηαμηλφκεζεο : P1 
Αξηζ. αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ : 539 

Δηηθέηεο : 5.2 

IMDG-Code  

Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζηεί 

Δηηθέηεο : 5.2 
EmS Κσδηθφο : F-J, S-R 

IATA-DGR  

Οδεγία ζπζθεπαζίαο : 570  
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(θνξηεγφ αεξνπιάλν) 
Οδεγία ζπζθεπαζίαο 

(επηβαηηθφ αεξνπιάλν) 

: 570  

Οκάδα ζπζθεπαζίαο : Γελ έρεη νξηζηεί 

Δηηθέηεο : 5.2 (HEAT) 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη 

ADN  

Δπηθίλδπλν γηα ην 
πεξηβάιινλ 

: φρη 

ADR  

Δπηθίλδπλν γηα ην 
πεξηβάιινλ 

: φρη 

RID  

Δπηθίλδπλν γηα ην 
πεξηβάιινλ 

: φρη 

IMDG-Code  

Θαιάζζηνο ξχπνο : φρη 

IATA-DGR  

Δπηθίλδπλν γηα ην 
πεξηβάιινλ 

: φρη 

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε 

Mε εθαξκφζηκν 

14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ 
θώδηθα IBC 

Γελ ηζρχεη γηα ην πξντφλ φπσο δηαηίζεηαη. 
 

ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΥΔΊΑ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΌ ΥΑΡΑΚΣΉΡΑ 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ 

νπζία ή ην κείγκα 

 
Ννκνζεζία ζρεηηθά ηνπο 

Κηλδχλνπο απφ Μεγάια 
Αηπρήκαηα 

: Οδεγία εβέδν 

2012/18/EE 
ΑΤΣΟΑΝΣΗΓΡΩΔ ΟΤΗΔ ΚΑΗ ΜΔΗΓΜΑΣΑ θαη ΟΡΓΑΝΗΚΑ 
ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΑ 

P6b 
Πνζφηεηα 1: 50 t 
Πνζφηεηα 2: 200 t 

 
Καηεγνξία κφιπλζεο ηνπ 
λεξνχ (Γεξκαλία) 

 

: WGK 1 πξνθαινχλ ειαθξά κφιπλζε ηνπ λεξνχ 
 

Καζεζηώο θνηλνπνίεζεο 

TSCA : ΝΑΗ.  Όιεο νη ρεκηθέο νπζίεο ζην πξντφλ είλαη θαηαρσξεκέλεο είηε ζην 

κεηξψν TSCA είηε ε θαηάζηαζε TSCA ηνπ πξντφληνο δελ έρεη 
αμηνινγεζεί. 

DSL : ΝΑΗ.  Οια ηα ζπζηαηηθά απηνχ ηνπ πξντφληνο είλαη ζηνλ θαηάινγν DSL ηνπ 

Καλαδά 
AICS : ΝΑΗ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 



 
BUTANOX M-50 

Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 
10.05.2016 

Ζκεξνκελία εθηχπσζεο 
03.12.2017 

GR  /  EL 

 
 

 25 / 26  

 

 

NZIoC : ΝΑΗ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
ENCS : ΝΑΗ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

ISHL : ΝΑΗ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
KECI : ΝΑΗ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
PICCS : ΝΑΗ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

IECSC : ΝΑΗ.  Δίλαη ζηνλ θαηάινγν ή πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
 
Γηα ηελ επεμήγεζε ηεο ζχληκεζεο βιέπε ηκήκα  16. 

 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 
Να ιεθζεί ππφςε ε Οδεγία 94/33/EΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία ή νη 

απζηεξφηεξνη εζληθνί θαλνληζκνί, φπνπ απηνί ηζρχνπλ. 
Σν πξνηνλ πξεπεη λα ζεσξεηηαη ζαλ νπζηα ζπκθσλα κε ηε λνκνζεζηα ηεο ΔΔ. 
 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

Methyl ethyl ketone peroxide; 
Reaction mass of butane-2,2-

diyl dihydroperoxide and di-
sec-butylhexaoxidane 

: Γηα ηελ νπζία απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κία Δθηίκεζε 
Υεκηθήο Αζθάιεηαο πιηθνχ. 

 

 

ΣΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Πιήξεο θείκελν H-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3. 

H225 : Τγξφ θαη αηκνί πνιχ εχθιεθηα. 

H240 : Ζ ζέξκαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε. 
H242 : Ζ ζέξκαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά. 
H302 : Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 

H314 : Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαχκαηα θαη νθζαικηθέο 
βιάβεο. 

H318 : Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 

H319 : Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. 
H332 : Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο. 
H336 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. 

 
Γηαδηθαζία ηαμηλόκεζεο:  
Οξγαληθά ππεξνμείδηα, D, H242, Με βάζε δεδνκέλα απφ δνθηκαζίεο. 

Ομεία ηνμηθφηεηα, 4, H302, Με βάζε δεδνκέλα απφ δνθηκαζίεο. 
Ομεία ηνμηθφηεηα, 4, H332, Με βάζε δεδνκέλα απφ δνθηκαζίεο. 
Γηάβξσζε ηνπ δέξκαηνο, 1B, H314, Μέζνδνο ππνινγηζκνχ 

νβαξή νθζαικηθή βιάβε, 1, H318, Με βάζε δεδνκέλα απφ δνθηκαζίεο. 

Πιήξεο θείκελν άιισλ ζπληνκνγξαθηώλ 

ADN - Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ κέζσ 

εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ; ADR - Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο 
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ; AICS - Απζηξαιηαλφ επξεηήξην ρεκηθψλ νπζηψλ; ASTM - 
Ακεξηθαληθή εηαηξεία δνθηκψλ πιηθψλ; bw - σκαηηθφ βάξνο; CLP - Καλνληζκφο πεξί 

Σαμηλφκεζεο, Δπηζήκαλζεο θαη πζθεπαζίαο, Καλνληζκφο (ΔΚ) Αξ. 1272/2008; CMR - 
Καξθηλνγφλνο, κεηαιιαμηνγφλνο νπζία ή νπζία ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή; DIN - Πξφηππν ηνπ 
Γεξκαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σππνπνίεζεο; DSL - Καηάινγνο νηθηαθψλ νπζηψλ (Καλαδάο); ECHA - 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Υεκηθψλ Πξντφλησλ; EC-Number - Αξηζκφο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο; 
ECx - πγθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αληαπφθξηζε x%; ELx - Πνζνζηφ επηβάξπλζεο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε αληαπφθξηζε x%; EmS - Υξνλνδηάγξακκα έθηαθηεο αλάγθεο; ENCS - Τπάξρνπζεο 
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θαη λέεο ρεκηθέο νπζίεο (Ηαπσλία); ErCx - πγθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αληαπφθξηζε ξπζκνχ 
αχμεζεο x%; GHS - Παγθφζκην ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα; GLP - Οξζή εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή; 

IARC - Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξεπλψλ Καξθίλνπ; IATA - Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ; IBC - 
Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα 
ρεκηθά ρχδελ; IC50 - Μηζή κέγηζηε αλαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε; ICAO - Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο; IECSC - Δπξεηήξην ππαξρνπζψλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηελ Κίλα; IMDG - 
Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Κψδηθαο Δπηθίλδπλσλ Δηδψλ; IMO - Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο; ISHL 
- Νφκνο πεξί βηνκεραληθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Ηαπσλία); ISO - Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο; KECI - Δπξεηήξην ππαξρνπζψλ ρεκηθψλ νπζηψλ ηεο Κνξέαο; LC50 - Θαλάζηκε 
ζπγθέληξσζε ζην 50% πιεζπζκνχ δνθηκήο; LD50 - Θαλάζηκε δφζε ζην 50% πιεζπζκνχ 
δνθηκήο (κέζε ζαλάζηκε δφζε); MARPOL - Γηεζλήο δηάζθεςε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο 

απφ πινία; n.o.s. - Γελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά; NO(A)EC - πγθέληξσζε ζηελ νπνίν δελ 
παξαηεξνχληαη (δπζκελείο) επηδξάζεηο; NO(A)EL - Δπίπεδν ζην νπνίν δελ παξαηεξνχληαη 
(δπζκελείο) επηδξάζεηο; NOELR - Πνζνζηφ επηβάξπλζεο ζην νπνίν δελ παξαηεξνχληαη 

επηδξάζεηο; NZIoC - Δπξεηήξην ρεκηθψλ νπζηψλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο; OECD - Οξγαληζκφο 
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο; OPPTS - Τπεξεζία Αζθάιεηαο Υεκηθψλ Οπζηψλ θαη 
Πξφιεςεο ηεο Ρχπαλζεο; PBT - Αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή θαη ηνμηθή νπζία; PICCS - 

Δπξεηήξην ρεκηθψλ νπζηψλ ησλ Φηιηππίλσλ; (Q)SAR - (Πνζνηηθή) ζρέζε δνκήο-δξαζηεξηφηεηαο; 
REACH - Καλνληζκφο (EΚ) Αξ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ηελ Καηαρψξηζε, αμηνιφγεζε, αδεηνδφηεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ρεκηθψλ 

πξντφλησλ; RID - Καλνληζκνί γηα ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ 
εκπνξεπκάησλ; SADT - Θεξκνθξαζία απηνεπηηαρπλφκελεο απνζχλζεζεο; SDS - Γειηίν 
Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο; TCSI - Δπξεηήξην ρεκηθψλ νπζηψλ ηεο Σατβάλ; TRGS - Σερληθφ πξφηππν 

γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο; TSCA - Νφκνο πεξί ειέγρνπ ηνμηθψλ νπζηψλ (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο); UN 
- Ζλσκέλα Έζλε; vPvB - Άθξσο αλζεθηηθή θαη άθξσο βηνζπζζσξεχζηκε νπζία 

 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

Απηφ ην δειηίν αζθάιεηαο πεξηέρεη αιιαγέο απφ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ζηηο ελφηεηεο : 
Πξνζδηνξηζκφο επηθηλδπλφηεηαο 

χλζεζε/ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 
Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 

 
Οη πιεξνθνξίεο ζε απηφ ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αληηζηνηρνχλ ζηε θαιχηεξε δπλαηή 
γλψζε θαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Οη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο 

δίλνπλ ππνδείμεηο γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ, ρξήζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη 
δηάζεζε ή εμάιεηςε, θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εγγχεζε ή σο πνηνηηθή 
πξνδηαγξαθή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζρεηηθέο κφλν γηα ην νξηζκέλν πξντφλ θαη θαη 

πηζαλφλ λα κελ ηζρχνπλ γηα απηφ ην πξντφλ φηαλ απηφ ρξεζηκνπνείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 
πιηθά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη ζην θείκελν. 

 

 

 

 


