
1.1 Πληροφορία προϊόντος
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  ORGANO Co 6
Αριθμός καταχώρησης REACH: Ο αριθμός καταχώρησης δεν είναι διαθέσιμος για όλες τις ουσίες του 

παρασκευάσματος καθώς η ετήσια ποσότητα ορισμένων δεν απαιτεί άμεση 
καταχώρηση και η καταχώρηση προβλέπεται για κάποια μεταγενέστερη 
προθεσμία. 

ΧΡΗΣΗ: Οι χρησείς αναφέρονται στην παράγραφο 7.3

ΕΤΑΙΡEΙΑ: ORGANOMETAL AE
Διεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα
Τηλέφωνο: 22620 30982
Τηλετυπία: 22620 56646

Τεχνικἐς πληροφορίες Κούγιας Γιάννης
Τηλέφωνο: 22620 30982
Τηλετυπία: 22620 56646
E-mail: info@organometal.gr

Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3 H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Κίνδυνος από αναρρόφηση, 
κατηγορία 1 :

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 
στις αναπνευστικές οδούς.

Ερεθισμός του δέρματος, Kατ. 1 Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Ερεθισμός ματιών Κατηγορία 2 Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθησμό.
Τοξικότητα αναπ. Κατηγορία 2 H361:Υποπτο για πρόκληση βλάβη στην γονιμότητα η στο έμβρυο. (H361f,d)
STOT single Exp.3 Κατηγορία 3 H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
STOT repeted Exp. Κατ. 1 H372: Προκαλεί βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα ύστερα από 

παρατεταμένη η επανειλημμένη έκθεση.
Οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1 H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.

Εύφλεκτο: R10 Εύφλεκτο Προϊόν.
Επιβλαβές: R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση στο δέρμα.

R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.
R62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.
R63 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αγγένητο παιδί.
R65 Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση 
κατάποσης.     
                                                                                          R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος και 
σκάσιμο.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία(EC) No. 1907/2006

ORGANOMETAL AE
Εμπορική ονομασία: ORGANO Co 6

Ημερομηνία: 02.02.15                                   Έκδοση:06                        Ημερομηνία εκτύπωσης:10.02.15

1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777-9

2.  Προσδιορισμός κινδύνων

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος και σκάσιμο.

Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK)

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

 

 



Σύμβολα κινδύνου:
Ένδειξη κινδύνου:

Εικονογράμματα κινδύνου :

    GHS02             GHS08            GHS07           GHS09        
Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος
Δηλώσεις προφυλάξεων

Επέμβαση:

Αποθήκευση:

Διάθεση: 

Χημική Ονομασία   EINECS No.                
CAS No. Επισήμανση 67/548/EOΚ

Επισήμανση 1272/2008 Συγκέντρωση [%]

Cobalt bis(2- ethyl hexanoate)  205-250-6                      
136-52-7 

Xn; Repr. Cat. 3; R62                
Xi; R43                                     
N;R50/53

Eye Irrit Cat 2; H319
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Chronic 3; H412   
Aquatic Acute 1 H400
Repr Tox Cat 2; H361 f,d

35

Mineral spirit aliphatic                     
Reg. Νο:01-2119458049-33-0001                              

   -                        
Reference Cas 
No.:64742-82-1                    

F; R10                              
Xn; R48/20 R65,67                     
Xi; R66                                       
Ν; 51/53,

Flam. Liq. 3; H226
Asp Tox. 1; H304
STOT SE 3; H336                  
STOT RE 1 H372   EUH066
Aquatic Chronic 2; H411

65
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία(EC) No. 1907/2006

ORGANOMETAL AE
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Ημερομηνία: 02.02.15                             Έκδοση:06                        Ημερομηνία εκτύπωσης:10.02.15

2.  Προσδιορισμός κινδύνων

F, Xn, Xi, N

P305+ Ρ351+ Ρ338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 67/548/EOK, 1999/45/EK))

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Εύφλεκτο, Επιβλαβές, Ερεθιστικό, Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

P303 + P361 + P353 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή τα μαλλιά): 
Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την 
επιδερμίδα με νερό / στο ντους.

R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Για το πλήρες κείμενο των Η&R -Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
ΧΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Διάλυμα δις 2 αιθυλεξανοϊκού κοβαλτίου σε πετρελαϊκό διαλύτη.

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εταιρεία διαχείρησης.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  (67/548/EOK, 1999/45/EK)

P337+ Ρ313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:                    
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P403 + P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται 
δροσερό.

P210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές 
επιφάνειες . - Απαγορεύεται το κάπνισμα .
Ρ241 Χρησιμοποιήστε αντιεκρηκτικού τύπου εξαερισμό/ φωτισμό/ 

P243 Λάβετε μέτρα προφύλαξης κατά των στατικών εκκενώσεων .
P280 : Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο .

P242 Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες .

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να 
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς εππτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 



4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.
Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας.
Μην αφήνετε το θύμα χωρίς επιτήρηση.

Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση αναισθησίας γυρίστε τον ασθενή σε θέση
ανάπαυσης στο πλάι και συμβουλευθείτε τον γιατρό.
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα 
γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με νερό.
Σε περίπτωση επαφής με την ενδυμασία, βγάλτε την ενδυμασία.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια προληπτικά με νερό. Απομακρύνετε τους 
φακούς επαφής. Προστατέψτε το υγιές μάτι. Κρατείστε τα μάτια 
ανοιχτά και ξεπλύνετε. Εάν ο ερεθισμός των ματιών διαρκεί, 
συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.

Σε περίπτωση   κατάποσης: Διατηρείτε ελεύθερη την αναπνευστική οδό.
Μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά.
Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα.
Εάν τα συμπτώματα διαρκούν, καλέστε γιατρό.

Σε εισπνοής: Ελαφρύς ερεθισμός αναπνευστικού, ζάλη, ναυτία, πονοκέφαλο, 
Σε επαφής με το δέρμα:  Ελαφρύς ερεθισμός του δέρματος, ξηρότητα, σκάσιμο, 
Σε επαφής με τα μάτια: Ερεθισμός, κοκκινίλα, δάκρυσμα - προσωρινή θολή όραση. 
Σε περίπτωση   κατάποσης: Ερεθισμός του στόματος του φάριγγα και του στομάχου.

Ναυτία εμετός και διάρροια 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Αφρός σταθερός σε αλκοόλη
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέμηση της πυρκαγιάς:           

Αποφύγετε τα αέρια καύσης .Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης 
να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για 
τους πυροσβέστες:

Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη
αναπνευστική συσκευή, όταν είναι απαραίτητο.
Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγει
ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνομο.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

   5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

4.2 Κύρια συμπτώματα άμεσα & έμμεσα

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Μετά από κατάποση και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα συμπτώματα του ερεθισμού ή της ναυτίας 
τότε χορηγείστε 50…100γρ ιατρικού άνθρακα σε σλάρι.



Προσωπικές προφυλάξεις:  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.
Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.
Μεταφέρετε το προσωπικό σε σίγουρο χώρο.
Προσοχή στους ατμούς που συναθροίζονται και φθάνουν σε
εκρηκτικές συγκεντρώσεις. Οι ατμοί μπορεί να συναθροίζονται
σε χαμηλότερους χώρους.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:              Λάβετε μέτρα, ώστε το προΐόν να μη διοχετευθεί σε 

αποχετεύσεις.
Εμποδίστε τη περαιτέρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό 
είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό.
Μέθοδοι καθαρισμού:   Το εκχυμένο υλικό περιορίζεται και συλλέγεται με μη εύφλεκτο,

απορροφητικό μέσο (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων,
βερμικουλίτη) και δίδεται σε δοχεία προς διάθεση σύμφωνα με
τις τοπικές / εθνικές νομικές διατάξεις.

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση Αποφεύγετε την επαφή. Αποφεύγετε τον σχηματισμό αεροζόλ.
πυρκαγιάς και έκρηξης: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών 

εκκενώσεων.
Μη τρώτε, πίνετε, καπνίζετε στο χώρο της εργασίας.
Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου.
Προσοχή κατά το άνοιγμα του περιέκτη καθώς μπορεί το υλικό 
να είναι υπό πίεση.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Απαιτήσεις για χώρους
αποθήκευσης και δοχεία:

Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, με καλό 
εξαερισμό. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά 
και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
διαρροή.
                                                                   7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
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Χρήση χρωμάτων που περιέχουν το δις 2-αιθυλεξανοϊκο κοβάλτιο από καταναλωτές (πινέλο - ρολό)
Χρήση χρωμάτων που περιέχουν το δις 2-αιθυλεξανοϊκο κοβάλτιο από καταναλωτές με ψεκασμό

Επαγγελματική χρήση UPR/plastics/PET/FRP που περιέχουν δις 2-αιθυλεξανοϊκο κοβάλτιο.

Παραγωγη και βημιχανικη χρηση UPR/plastics/PET/FRP που περιέχουν δις 2-αιθυλεξανοϊκο κοβάλτιο. 
Παραγωγή χρωμάτων που περιέχουν δις 2-αιθυλεξανοϊκο κοβάλτιο. 
Βιομηχανική χρήση χρωμάτων που περιέχουν το δις 2-αιθυλεξανοϊκο κοβάλτιο. 

Επαγγελματική χρήση χρωμάτων που περιέχουν το δις 2-αιθυλεξανοϊκο κοβάλτιο. 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία(EC) No. 1907/2006

ORGANOMETAL AE
Εμπορική ονομασία: ORGANO Co 6

Ημερομηνία: 02.02.15                             Έκδοση:06                        Ημερομηνία εκτύπωσης:10.02.15

7. Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

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



Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες   Reference Cas No.: 64742-82-1                    
Τιμές Εθνηκών οριων Εκθεση 8 ώρες 575mg/m3, 100ppm
Τιμές Εθνηκών οριων Εκθεση μικρής διάρκιας 720mg/m3, 125ppm

Άμεση συστηματική επίδραση /Μακροχρόνια συστηματικήεπίδραση
Εισπνοή - εργαζόμενοι DNEL 570mg/m3                               330 mg/m3 

Επαφη - εργαζόμενοι            -                                    44 mg/kg bw/day 
Εισπνοή - γενικός πληθυσμός DNEL 570mg/m3                        71 mg/m3

Επαφή - γενικός πληθυσμός           -                                     26 mg/kg bw/day 
Κατάποση - γενικός πληθυσμός           -                                     26 mg/kg bw/day 

Cobalt bis 2-ethylhexanoate CAS No.: 136-52-7 
Τιμές Εθνηκών οριων Εκθεση 8 ώρες 0,05mg/kg

Άμεση συστηματική επίδραση /Μακροχρόνια συστηματικήεπίδραση
Εισπνοή - εργαζόμενοι DNEL 235 μg/m3                      
Επαφη - εργαζόμενοι Ο απόλυτος περιορισμός ως ευαισθητοποιώ ουσία κρίνετε 

απαραίτητος
Εισπνοή - γενικός πληθυσμός                 -                              DNEL 6,3 μg/m3 bw/day 
Επαφή - γενικός πληθυσμός Δεν έχει εφαρμογή ως αμελητέα
Κατάποση - γενικός πληθυσμός                                                DNEL 9,5 μg/m3 bw/day

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας
Αναπνευστική προστασία:                            Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού του χώρου εργασίας και 

σχηματισμού ατμών φοράτε προστατευτικές μάσκες με τύπο 
φἰλτρου Α (CEN) standards EN 136,140&405 με φιλτρό ΕΝ 149 
&143 ή και αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές.

Προστασία χεριών:                                        Φοράτε προστατευτικά γάντια. Viton 120 min.Κατάλληλα υλικά 
επίσης γάντια ελαστικό νιτριλίου (0.4 mm), (ΕΝ standards ΕΝ 
420 & ΕΝ 374). 

Προστασία ματιών:                                       Φοράτε εφαρμοστά γυαλιά προστασίας.                                   
Έχετε στον χώρο εργασίας την ειδική συσκευή -δοχείο 
απόπλυσης ματιών με καθαρό νερό.

Προστασία σώματος και δέρματος:            Φοράτε ρούχα που καλύπτουν καλά όλο το σώμα και στα ποδιά 
προστατευτικές μπότες.

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Φυσική κατάσταση:                                      Υγρή
Χρώμα:                                                           Βιολετί
Οσμή:                                                             Χαρακτηριστική πετρελαϊκού διαλύτη. 
pH                                                                   -
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8. Έκθεση κατά την εργασία / ατομική προστασία

Δεν επιτρέπεται να πίνετε, να καπνίζετε ή να χρησιμοποιείτε καπνό στο χώρο εργασίας. Ο χειρισμός να 
γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.
Πλύνετε τα χέρια πριν και μετά το διάλυμα καθώς και στο τέλος της εργασίας τα γάντια πρέπει να 
φοριούνται σε καθαρά χέρια.

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες



9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Σημείο τήξεως:                                               -15
Σημείο βρασμού:                                            140 °C
Σημείο Αναφλέξεως:                                       41 °C
Κατώτερο σημείο εκρήξεως:                         0.6% κατ’ όγκο στον αέρα. 
Ανώτερο σημείο εκρήξεως:                         7% κατ’ όγκο στον αέρα.
Τάση ατμών:                                                   250 mm Hg στους 38 ° C
Πυκνότητα:                                                     0,880 gr./cm3
Διαλυτότητα:                                                  Σε οργανικούς διαλύτες, αδιάλυτο στο νερό.
Ιξώδες:                                                             10 cSt at 25 °C   ≤ 5 cSt at 40 °C

10.1 Δραστικότητα —
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων 
Επικίνδυνες αντιδράσεις: Οι ατμοί είναι δυνατόν να σχηματίσουν με τον αέρα μείγμα

ικανό να εκραγεί.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν                            Θερμότητα, φλόγες και σπίθες.
10.5 Μη συμβατά υλικά                                   Οξειδωτικά μέσα.   
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα Οξείδια του άνθρακος
Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης: —
Θερμική αποσύνθεση: Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.
Επιπρόσθετες πληροφορίες: Δεν πολυμερίζεται.

Οξεία τοξικότητα κατάπτωση:
Cobalt bis 2 ethyl hexanoate DNEL 235 μg/m3

White Spirit LD50 1500mg/kg
Μπορεί να προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού 

Cobalt bis 2 ethyl hexanoate NOAEL(rat) = 0,32 μg/kg bw/day
White Spirit Δεν υπάρχουν στοιχειά
Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος:
Cobalt bis 2 ethyl hexanoate –
White spirit LD50 > 4 ml/kg (~ LD50> 3400 mg/kg bw)
Οξεία τοξικότητα δια εισπνοής:
Cobalt bis 2 ethyl hexanoate Η ουσία δεν διατίθεται ποτέ στην αγορά σε εισπνεόμενη μορφή
White Spirit LD50 13,1mg/l
Ερεθιστική δράση
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Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 404)
Σοβαρές βλάβες στα μάτια / ερεθισμός: μη ερεθιστικό (παρόμοια με την οδηγία 405 του ΟΟΣΑ)

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Επαναλαμβανόμενη τοξικότητα:  (κατάπτωση):

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων: Μη ερεθιστικό στα μάτια και στο δέρμα.

10. Σταθερότητα και δραστικότητα

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία(EC) No. 1907/2006

ORGANOMETAL AE
Εμπορική ονομασία: Εμπορική ονομασία: ORGANO Co 6

Ημερομηνία: 02.02.15                             Έκδοση:06                        Ημερομηνία εκτύπωσης:10.02.15



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 1907/2006/EC 

ORGANOMETAL AE
Εµπορική ονοµασία: ORGANO Co 6 

Ηµεροµηνία: 20.01.08                                 Έκδοση:02                       Ηµεροµηνία έκδοσης:22.05.08            

13.  ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προϊόντος:                            Μπορεί να αποτεφρωθεί όταν αυτό δεν αντιτίθεται µε την τοπική 
νοµοθεσία.
Να αποφευχθεί η διοχέτευση του προϊόντος σε υπονόµους, 
κοίτες νερού ή στο χώµα.

Κενά δοχεία:                                         Η διαχείριση των κενών δοχείων πρέπει να συµφωνεί µε τους 
τοπικούς κανονισµούς διάθεσης  απορριµµάτων.            

                                                             Ευρωπαϊκός κωδικός απορρίµµατος 080199
                     Μην καίτε τα άδεια δοχεία ή τα επεξεργάζεστε µε φλόγα κοπής.

14.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μεταφορά δια ξηράς
ADR/RID:                                             Κλάση 3
Οµάδα συσκευασίας:                           ΙΙΙ 
UN- No: 1300
Χαρακτηρισµός του προϊόντος:            Turpentine substitute

Μεταφορά δια θαλάσσης
IMDG:                                                   Κλάση 3
Οµάδα συσκευασίας:                           ΙΙΙ 
UN- No: 1300
EmS F-E-S-E
Χαρακτηρισµός του προϊόντος:            Turpentine substitute
Μολύνει τις θάλασσες Ναι

Αεροµεταφορά
IATA-DRG:                                           Κλάση 3
Οµάδα συσκευασίας:                           ΙΙΙ 
UN- No: 1300
Χαρακτηρισµός του προϊόντος:            Turpentine substitute

15.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ:                      91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ και  99/45/ΕΚ
 Τα συστατικά είναι καταχωρηµένα στον Ευρωπαϊκό κατάλογο.

Επικίνδυνες ουσίες:                              Κοβάλτιο οκταϊκό, Πετρελαϊκός διαλύτης

Σύµβολα Xn, Xi, N 

Φράσεις ειδικών κινδύνων R10 Εύφλεκτο.
R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται ή σε περίπτωση κατάποσης.    
R38 Ερεθίζει το δέρµα.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση στο δέρµα.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µπορεί να 
προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς εππτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον.       
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Cobalt bis 2 ethyl hexanoate Δεν υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με το δυναμικό πρόκλησης 
White spirit Δεν υπάρχουν ενδείξεις
Cobalt bis 2 ethyl hexanoate Πρόκαλει ευαισθητοποίησης του δέρματος
White spirit Δέν  πρόκαλει ευαισθητοποίησης του δέρματος
Καρκινογόνος δράση

Cobalt bis 2 ethyl hexanoate Υπάρχουν ενδείξεις
White spirit Μη μεταλλαξιογόνο σε τυπική συστοιχία γενετικών τοξικολογικών 

δοκιμασιών

Cobalt bis 2 ethyl hexanoate NOAEL(rat; F1) = 100 mg/kg bw/day
White spirit NOAEC (rat) 300ppm

Cobalt bis 2-ethyl hexanoate Για όλα τα καρβοξυλικά άλατα Ενδείξεις τοξικότητας στην 
ανάπτυξη / τερατογενετικής επίδρασης εμφανίστηκαν σε μελέτες 
με ζώα λόγω του 2-αιθυλεξανοϊκου οξέος.

Κίνδυνος αναρρόφησης

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα σε ψάρια:                                  LC50: 275 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα: EC50  - 
Τοξικότητα σε φύκια:                                  EC50 654.2 µg/L (ASGR)    EC50: 283.1 µg/L (Cell Yield)
Τοξικότητα σε βακτήρια:                            EC50: 120 mg/L     EC10: 3.73 mg/L (μακροχρόνια)
White spirit
Τοξικότητα σε ψάρια:                                  LL50 = 10-30 mg/L
Υδρόβια ασπόνδυλα: ΕL50 = 10 - 22 mg/L
Τοξικότητα σε φύκια:                                  4.1 και 4.6 - 10 mg/l (two studies)
Τοξικότητα σε βακτήρια:                            ΕL50 = 43.98 mg/l 

Βιοαποικοδομησιμότητα: Βιοαποικοδομήσιμο.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Βιοσυσσώρευση : Μη βιοσυσσωρεύσιμο.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Επίπλευση στο νερό. Μερική διάλυση.

Σελίδα 7/9

Άλλες οικολογικές υποδείξεις Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει 
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) No.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH το 
προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ΑΒΤ (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως 
ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες).

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία(EC) No. 1907/2006

ORGANOMETAL AE
Εμπορική ονομασία: ORGANO Co 6

Ημερομηνία: 02.02.15                             Έκδοση:06                        Ημερομηνία εκτύπωσης:10.02.15

12.  Οικολογικές πληροφορίες

Cobalt bis 2-ethylhexanoate

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗ - Κατηγορία 1

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:
Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή   Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης                        

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη  έκθεση)
 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος και σκάσιμο.
 Προκαλεί βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα.



Προϊόν: Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό.
Αποστολή σε αναγνωρισμένη εταιρεία διάθεσης αποβλήτων.
Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.

                                                                               Μη καθαρισμένες συσκευασίες:                     Αδειάστε τα υπολείμματα.
                                                                             Ευρωπαϊκός κωδικός απορρίματος : 15.01.10

Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.
                                                                               Μη καίτε τα άδεια δοχεία ή τα επεξεργάζεστε με φλόγα.

Μεταφορά δια ξηράς ADR/RID
Τάξη κινδύνου- οδικη μεταφορά:                                                          Κλάση 3
Ομάδα συσκευασίας:                                      ΙΙΙ 
Αριθμός ΟΗΕ: 1300
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: TURPENTINE SUBSTITUTE
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 

μακροχρόνιες δυσμενείς εππτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
Ετικέτες μεταφοράς:

Περιορισμένη Ποσότητα LQ5
Κωδικός περιορισμού σήραγγας E/D

Μεταφορά δια θαλάσσης IMDG:
Τάξη κινδύνου -θαλασσιά μεταφορά Κλάση 3
Ομάδα συσκευασίας:                                      ΙΙΙ 
Αριθμός ΟΗΕ: 1300
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: TURPENTINE SUBSTITUTE
Ετικέτες μεταφοράς:

EmS: F-E-S-E
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μολύνει την Θάλασσα (Ρ) Marine polutant (P)

Αερομεταφορά ΙΑΤΑ
Τάξη κινδύνου - Evαέρια μεταφορά:                                                                 Κλάση 3
Ομάδα συσκευασίας:                                      ΙΙΙ 
Αριθμός ΟΗΕ: 1300
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: TURPENTINE SUBSTITUTE
Ετικέτες μεταφοράς:
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Επιβατηγό αεροσκάφος και αεροσκάφος μεταφοράς / Περιορισμός ποσότητας: 60ml
Οδηγίες συσκευασίας: 309
Μόνο αεροσκάφος μεταφοράς / Περιορισμός ποσότητας: 220ml
Οδηγίες συσκευασίας: 310

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία(EC) No. 1907/2006

ORGANOMETAL AE
Εμπορική ονομασία: ORGANO Co 6

Ημερομηνία: 02.02.15                             Έκδοση:06                        Ημερομηνία εκτύπωσης:10.02.15

14.   Πληροφορίες μεταφοράς

Χύδην μεταφοράσύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC
αποστολής: Τύπος πλοίου : 2  Κατηγορία ρύπανσης : Y

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων



ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:                                   91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ και  99/45/ΕΚ
 Τα συστατικά είναι καταχωρημένα στον Ευρωπαϊκό κατάλογο.

Νομοθεσία σχετικά με τους
Κινδύνους από Μεγάλα
Ατυχήματα:

96/82/EC Νέα έκδοση: 2003
Εύφλεκτο.
6
Ποσότητα 1: 5.000 t
Ποσότητα 2: 50.000 t

Αλλες διατάξεις                             
96/69/EC

Το ποσοστό βενζολίου που περιέχεται σε αυτό το προϊόν είναι 
μικρότερο από 0.1%, εφαρμογή της ΝΟΤΑ Ρ. Η επισήμανση του ως 
καρκινογενές R45 δεν υφίσταται.

15.2 Έκθεση χημικης ασφάλειας.

16.   Άλλες πληροφορίες

R10 Εύφλεκτο Προϊόν.
R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση στο δέρμα.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει 

μακροχρόνιες δυσμενείς εππτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.        
R62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.
R63 Μπορεί να προκαλεσει βλάβη στο αγγένητο παιδί.
R65 Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε 
R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος.
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθησμό.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 
H361: Υποπτο για πρόκληση βλάβη στην γονιμότητα η στο έμβρυο. 
H372: Προκαλεί βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα ύστερα από 
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος και 

Περαιτέρω πληροφορίες
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15.  Στοιχεία σχετικά με ρυθμιστικές διατάξεις

Κείμενα των φράσεων ειδικών κινδύνων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3

Οι πληροφορίες που δίνονται στο δελτίο ασφαλείας αφορούν όλους όσους έρχονται σε επαφή μόνο με το 
συγκεκριμένο προϊόν και δεν ισχύουν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο 
υλικό ή σε οποιαδήποτε διεργασία. Οι πληροφορίες βασίζονται στις έως τώρα γνώσεις μας.  

Η έκθεση χημικής ασφάλειας έχει εκπονηθεί για όλες τις ουσίες που περιέχονται στο παρασκεύασμα.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία(EC) No. 1907/2006

ORGANOMETAL AE
Εμπορική ονομασία: ORGANO Co 6

Ημερομηνία: 02.02.15                             Έκδοση:06                        Ημερομηνία εκτύπωσης:10.02.15


