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

HYDROBLOCK
 1 . 1 .  Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

HYDROBLOCK WHITE, HYDROBLOCK RED
Eμπορικη oνομασία

 1 . 2 .  Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος
For professional use only.

 1 . 3 .  Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Ravago Hellas SAΕταιρεία:
Νερατζιωτίσσης 115Οδός:
GR-15124 Μαρούσι - ΑττικήΤόπος:

Τηλέφωνο: +302144008400
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ravagohellas.gr

http://www.ravagohellas.grΚεντρική ιστοσελίδα:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

 2 . 1 .  Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Κατηγορίες κινδύνου:
Εύφλεκτο υγρό: Εύφλ. Υγρό 3
Κίνδυνος από αναρρόφηση: Τοξ. διά της αναρρόφ. 1
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Ερεθ. Δέρμ. 2
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Ερεθ. 2A
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρματος: Ευαισθ. Αναπν. 1
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση: STOT RE. 2
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον: Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

 2 . 2 .  Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή
Mάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου, m-ξυλενίου και ρ-ξυλενίου
νάφθα (πετρελαίου), βαριά, κατεργασμένη με υδρογόνο; Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από 
υδρογονοεπεξεργασία
διϊσοκυανικό μ-τολυλιδένιο διϊσοκυανικό τολουόλιο

Προειδοποιητική 
λέξη:

Κίνδυνος

Εικονογράμματα:
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H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση 

εισπνοής.
H373 Μπορεί να προκαλάσει βλάβες στα όργανα (...) ύστερα από παρατεταμένη ή 

επανειλημμένη έκθεση.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Δηλώσεις προφύλαξης
P501 Απόρριψη περιεχόμενου/περιέκτη σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ή μονάδα συλλογής 

απορριμμάτων.
P314 Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P304+P341 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό 

αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για 

τα μάτια/πρόσωπο.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις 

σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές 

ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH208 Περιέχει m-tolylidene diisocyanate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

Results of PBT and vPvB assessment
PBT: Not applicable.
vPvB: Not applicable.

 2 . 3 .  Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

 3 . 2 .  Μείγματα
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Επικίνδυνα συστατικά υλικά

ΒάροςΟνομασίαΑριθ. CAS

Αριθ. EK Αριθ. Ευρετηρίου Αριθ. REACH

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Mάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου, m-ξυλενίου και ρ-ξυλενίου 10-25%

905-562-9 01-2119488216-32

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. 
Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 H412

64742-48-9 νάφθα (πετρελαίου), βαριά, κατεργασμένη με υδρογόνο; Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από 
υδρογονοεπεξεργασία

0-2.5%

265-150-3 649-327-00-6 01-2119463258-33

Carc. 1B, Muta. 1B, Asp. Tox. 1; H350 H340 H304

26471-62-5 διϊσοκυανικό μ-τολυλιδένιο διϊσοκυανικό τολουόλιο 0.0025-<0.02 
%

247-722-4 615-006-00-4 01-2119454791-34

Carc. 2, Acute Tox. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic 
Chronic 3; H351 H330 H315 H319 H334 H317 H335 H412

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

 4 . 1 .  Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση εισπνοής αναθυμιάσεων, τα συμπτώματα δηλητηριάσης μπορούν να εμφανιστούν και μετά από 
ώρες, γι' αυτό καλέστε οπωσδήποτε γιατρό. Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Γενικές υποδείξεις

Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.  Eνδεχομένως 
αναπνευστική βοήθεια, Βάλτε το θύμα σε ηρεμία και κρατήστε ζεστό. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

Εισπνοή

Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού, επισκεφθείτε 
γιατρό.

Επαφή δέρματος

Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. 
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

Επαφή στα μάτια

Μην προκαλέσετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού. Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο 
νερό. Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Zητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού.

Κατάποση

 4 . 2 .  Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις ,  άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

 4 . 3 .  Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

 5 . 1 .  Πυροσβεστικά μέσα

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). πυροσβεστική σκόνη ή εκνέφωμα νερού
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Νερό με πλήρη εκτίναξη
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα
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 5 . 2 .  Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). μονοξείδιο του άνθρακα

Χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή. Φορέστε προστατευτικά ενδύματα.
 5 . 3 .  Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Μολυσμένα νερά πυρόσβεσης συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.
Σμπληρωματικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

 6 . 1 .  Προσωπικές προφυλάξεις ,  προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Μακριά από πηγές αναφλέξεως. Φροντίστε για επαρκή αερισμό. Φορέστε την ατομική σας προστατευτική 
ενδυμασία. Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. 
Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και σε επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στον υδροφόρο 
ορίζοντα.

 6 . 2 .  Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Συλλέγεται με απορροφητικά υλικά υγρών (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου). Μην ξεπλένετε με νερό ή με υγρά 
μέσα καθαρισμού. Μην ξεπλένετε με νερό ή με υγρά μέσα καθαρισμού.

 6 . 3 .  Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7. Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7. 
Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.

 6 . 4 .  Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

 7 . 1 .  Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Χρησιμοποιείστε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον προστατευτικό εξοπλισμό ανατρέξτε στο Τμήμα 8. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Αποφύγετε 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φροντίστε για τον καλό 
εξαερισμό στο χώρο εργασίας.

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Να λαμβάνετε προστατευτικά μέτρα έναντι 
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

 7 . 2 .  Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης ,  συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. Εξαερισμός των δοχείων. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές ανάφλεξης.
Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων

Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο. Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και 
ξηρό μέρος. Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

 7 . 3 .  Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

 8 . 1 .  Παράμετροι ελέγχου

Μέχρι στιγμής δεν ορίστηκαν οι εθνικές οριακές τιμές.
Σμπληρωματικές ποδείξεις Οριακές τιμές

 8 . 2 .  Έλεγχοι έκθεσης

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να αποφεύγετε την 
Μέτρα υγιεινής
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επαφή με τα μάτια και δέρμα. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε, και μην καπνίζετε. Όταν 
χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε, και μην καπνίζετε.

Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166)
Προστασία των ματιών/του προσώπου

Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (standard EN 374-1) Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά 
(standard EN 374-1) Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (standard EN 374-1) Προστατευτικά γάντια 
ανθεκτικά στα χημικά (standard EN 374-1)

Προστασία των χεριών

Χημικώς ανθεκτική, προστατευτική ενδυμασία εργασίας (EN 14605) και μπότες.
Προστασία του δέρµατος

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική συσκευή αναπνοής σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού. 
Απαιτείται προστασία της αναπνοής σε ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο εργασίας και κατά τον ψεκασμό. Μια 
μάσκα που τροφοδοτείται με αέρα ή για σύντομες περιόδους εργασίας, συνιστάται ένας συνδυασμός φίλτρου 
άνθρακα και φίλτρου σωματιδίων A2-P2 (EN529).

Αναπνευστική προστασία

διάφορα
ΥγρόΦυσική κατάσταση:

Χρώμα:

 9 . 1 .  Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

χαρακτηριστικήΟσμή:

Μέθοδος

Τιμή pH: δεν έχει προσδιορισθεί

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης
δεν έχει προσδιορισθείΣημείο τήξεως:

130 °CΑρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:

δεν έχει προσδιορισθείΘερμοκρασία εξάχνωσης:

δεν έχει προσδιορισθείΣημείο μαλάκυνσης:
δεν έχει προσδιορισθείPour point:
δεν έχει προσδιορισθεί:

27 °CΣημείο ανάφλεξης:
Συντηρεί την καύση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Αναφλεξιμότητα
Μη εφαρμόσιμοστερεά:
Μη εφαρμόσιμοαέρια:

Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά 
μείγματα ατμού/αέρα.

Εκρηκτικές ιδιότητες

0.8 όγκος %Κατώτερο όριο έκρηξης:
δεν έχει προσδιορισθείΑνώτερο όριο έκρηξης:

488 °CΘερμοκρασία ανάφλεξης:

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης
Μη εφαρμόσιμοστερεά:
Μη εφαρμόσιμοαέρια:

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: δεν έχει προσδιορισθεί

Δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό:
Οξειδωτικές ιδιότητες
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δεν έχει προσδιορισθείΠίεση ατμών:
δεν έχει προσδιορισθείΠίεση ατμών:

Πυκνότητα (σε 20 °C): 1.39-1.41 g/cm³
Φαινόμενη πυκνότητα: δεν έχει προσδιορισθεί

Υδατοδιαλυτότητα: δεν αναμειγνύεται

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες
δεν έχει προσδιορισθεί

δεν έχει προσδιορισθείΣυντελεστής κατανομής:

Δυναμικό ιξώδες:
  (σε 20 °C)

>90 mPa·s

Κινηματικό ιξώδες: δεν έχει προσδιορισθεί

δεν έχει προσδιορισθείΧρόνος ροής:

δεν έχει προσδιορισθείΠυκνστητα ατμών:

Ταχύτητα εξάτμισης: δεν έχει προσδιορισθεί

δεν έχει προσδιορισθείΔοκιμασία διαχώρισης διαλύτων:

 9 . 2 .  Άλλες πληροφορίες

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

 10 . 1 .  Αντιδραστικότητα
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

 10 . 2 .  Χημική σταθερότητα

Ευσταθές υπό κανονικές συνθήκες.

 10 . 3 .  Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση υπό συνθήκες κανονικής χρήσης.

Αποφύγετε ζέστη, σπινθήρες, γυμνή φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
 10 . 4 .  Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
 10 . 5 .  Μη συμβατά υλικά

Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.
 10 . 6 .  Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

 11 . 1 .  Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξύα τοξικότητα
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Πιστοποιημένο ETAmix
Δόση Είδος Πηγή

LD50, δερματική 9.434 mg/kg

LC50, αναπνευστική (ατμός) 35 mg/l

ETAmix υπολογισμένος
ATE (αναπνευστική αεροζόλ) 2,793 mg/l
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ΟνομασίαΑριθ. CAS

ΠηγήΕίδοςΔόσηΟδός έκθεσης Μέθοδος

Mάζα αντίδρασης αιθυλοβενζολίου, m-ξυλενίου και ρ-ξυλενίου

ATE 1100 
mg/kg

δερματική

αναπνευστική ατμός ATE 11 mg/l

αναπνευστική αεροζόλ ATE 1,5 mg/l

26471-62-5 διϊσοκυανικό μ-τολυλιδένιο διϊσοκυανικό τολουόλιο

αναπνευστική ατμός ATE 0,5 mg/l

αναπνευστική αεροζόλ ATE 0,05 mg/l

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποιητική δράση
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. (διϊσοκυανικό 
μ-τολυλιδένιο διϊσοκυανικό τολουόλιο)

Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Μπορεί να προκαλάσει βλάβες στα όργανα (...) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. (Mάζα 
αντίδρασης αιθυλοβενζολίου, m-ξυλενίου και ρ-ξυλενίου)

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση

τοξικότητα αναρρόφησης
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. (Mάζα 
αντίδρασης αιθυλοβενζολίου, m-ξυλενίου και ρ-ξυλενίου; νάφθα (πετρελαίου), βαριά, κατεργασμένη με 
υδρογόνο; Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από υδρογονοεπεξεργασία)

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

 12 . 1 .  Τοξικότητα
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

 12 . 2 .  Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

 12 . 3 .  Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
 12 . 4 .  Κινητικότητα στο έδαφος

 12 . 5 .  Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Μη εφαρμόσιμο

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
 12 . 6 .  Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

 13 . 1 .  Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων
Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία. 
Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Αριθμός αναθεώρησης: 1,02 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 18.08.2020
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Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.

Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)
 14 . 1 .  Αριθμός ΟΗΕ : UN 1866

1866 ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ 14 . 2 .  Οικεία ονομασία αποστολής 
 ΟΗΕ :

3 14 . 3 .  Τάξη /- εις κινδύνου κατά τη 
 μεταφορά :

 14 . 4 .  Ομάδα συσκευασίας : Ομάδα συσκευασίας III σύμφωνα με 3.3.3.1.1

Ετικέτες: 3
Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5L
Εκλυθείσα ποσότητα: E1
Μεταφορική κατηγορία: 3

30Αριθμός κινδύνου:
Κώδικας περιορισμού σήραγγας: D/E

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

 14 . 1 .  Αριθμός ΟΗΕ : UN 1866

1866 ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ 14 . 2 .  Οικεία ονομασία αποστολής 
 ΟΗΕ :

 14 . 3 .  Τάξη /- εις κινδύνου κατά τη 
 μεταφορά :

3

 14 . 4 .  Ομάδα συσκευασίας : III
EmS: F-E,S-E

Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)

Void 14 . 2 .  Οικεία ονομασία αποστολής 
 ΟΗΕ :

 14 . 5 .  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

όχιΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

 14 . 6 .  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Προσοχή: Εύφλεκτα υγρά

 14 . 7 .  Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα  II  της σύμβασης  MARPOL  και τον κώδικα  IBC
Μη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

 15 . 1 .  Κανονισμοί / νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια ,  την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE
Περιορισμοί εφαρμογής (REACH, παράρτημα XVII):

Καταχώρηση 29: νάφθα (πετρελαίου), βαριά, κατεργασμένη με υδρογόνο; Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως 
από υδρογονοεπεξεργασία

240g/L2010/75/EE (VOC):

Εθνικοί κανονισμοί

Αριθμός αναθεώρησης: 1,02 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 18.08.2020
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Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
(92/85/ΕOK) για την προστασία εγκύων και θυλάζουσων μητέρων. 
Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας για γυναίκες σε ηλικία 
αναπαραγωγής.

Περιορισμός απασχόλησης:

 15 . 2 .  Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Μετατροπές
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις 
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.

Συντομογραφία και ακρώνυμα
ADR Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που 
πραγματοποιούνται οδικώς
 IMDG Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών 
IATA Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 
GHS Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων 
EINECS/ELINCS 
CAS Αριθμός Καταχώρησης της Υπηρεσίας Chemical Abstract 
VOC πτητικές οργανικές ενώσεις 
DNEL παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 
PNEC προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις  
LD50 διάμεσος θανατηφόρου δόσης
LC50 διάμεσος θανατηφόρου συγκέντρωσης
 PBT Ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίεςAquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - 
οξυς κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 1 Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο 
περιβάλλον - μακροπροθεσμος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 1 Aquatic Chronic 3 
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπροθεσμος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 3 
 SVHC ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
 vPvB ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών
 Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 3
 Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 4
 Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 4
 Skin Corr. 1B Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος – Κατηγορία 1B
 Skin Irrit. 2 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος – Κατηγορία 2
 Eye Irrit. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 2
 Resp. Sens. 1 Ευαισθητοποιήση του αναπνευστικού συστήματος – Κατηγορία 1
 Skin Sens. 1 Ευαισθητοποιήση του δέρματος – Κατηγορία 1
 STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
 STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση) – Κατηγορία 2
 Asp. Tox. 1 Κίνδυνος από αναρρόφηση – Κατηγορία 1

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

αναπνευστικές οδούς.
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση 

εισπνοής.

Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

Αριθμός αναθεώρησης: 1,02 GR - EL Ημερομηνία έκδοσης: 18.08.2020



σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Ravago Hellas SA

Επεξεργάστηκε στις: 03.08.2020 

HYDROBLOCK
Αριθμός προΐόντος: 2841 Σελίδα 10 από 10

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα.
H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H373 Μπορεί να προκαλάσει βλάβες στα όργανα (...) ύστερα από παρατεταμένη ή 

επανειλημμένη έκθεση.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη 

έκθεση.
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH208 Περιέχει m-tolylidene diisocyanate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία 
στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)
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