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ALERO ECO 430 -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΓΡΟ ΠΙΑΣΧΝ
Ηκεξνκελία έθδνζεο 27.02.2014 / Ηκεξνκελία αλαζεώξεζεο

ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο
1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο
Δκπνξηθή νλνκαζία

ALERO ECO 430 -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΠΙΑΣΧΝ
1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο
ρξήζεηο
Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
Σύπνο ρξήζεο:
Πξνζνρή:

Πιύζηκν πηάηωλ πνηεξηώλ ζην ρέξη.
Να κελ αλακεηρζεί κε άιια θαζαξηζηηθά

1.3. Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο

Ταστότητα εταιρείας
Παξαγωγόο: Επξωπαϊθή έλωζε

Πξνκεζεπηήο: Anser Hellas
Υεηκάξαο, Αραξλαί
Σ.Κ. 13671 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ +302102312628
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (E-mail): www.anserhellas.gr
1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο
Σειέθωλν θέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ ,Αζήλα :+00302107739777

ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο
2.1. Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
Ταμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο ΔΚ (67/548/ΔΟΚ ή 1999/45/ΔΚ, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε)
Σν πξνϊόλ επηζεκαίλεηαη ζαλ Χη εξεζηζηηθό
2.2. Σηνηρεία επηζήκαλζεο

Xi Δξεζηζηηθό

Φξάζεηο R:
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R41: θίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ.
Φξάζεηο S:

S2: Μαθξηά από παηδηά.
S26: Σε πεξίπηωζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιύλεηε ηα ακέζωο κε
άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
S46: Σε πεξίπηωζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή
ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.
S39: Χξεζηκνπνηήζηε ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ-πξνζώπνπ
2.3. Άιινη θίλδπλνη
Να κελ αλακεηρζεί κε άιια θαζαξηζηηθά .

ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά
3.2. Μείγκαηα
Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά

Χεκηθή νλνκαζία

CAS No

Ταμηλόκεζε

Sodium Laureth Sulfate
68891-38-3
Xi 38,41
Reach Number: 01-2119488639-16-0026
Causes serious eye damage, 1 Η318
Causes skin irritation, 2 Η315
Amides, C8-18 (even numbered)

-

Xi; R 41,38

Πεξηεθηηθόηεηα %.

15-24 %

<5%

and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
Reach Number: 01-2119490101-51-0000
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

Cocoamidopropyl betaine

61789-40-0

Xi R41

Reach Number: 01-2119489410-39-0000
Eye Dam. 1, H318
The text of the R-phrases and the H-phrases is shown in section 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ
4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα.
Μεηά από εηζπλνή
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα

Μεηά από επαθή κε ην δέξκα

<5%
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Ξεπιύλεηε ακέζωο κε λεξό.
ε εξεζηζκό επηζθεθζείηε ηαηξό.
Μεηά από επαθή κε ηα κάηηα
Ξεπιύλεηε ακέζωο κε άθζνλν λεξό γηα 15 ιεπηά
ε εξεζηζκό ζπκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν .
Μεηά από θαηάπνζε

Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε άθζνλν λεξό θαη πηείηε λεξό. Μελ πξνθαιείηε εκεηό.
Σπκβνπιεπηείηε ηαηξό.
4.2. Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο
Σπκπηώκαηα
Μέρξη ηώξα δελ ππάξρνπλ γλωζηά ζπκπηώκαηα
Κίλδπλνη
Γελ ππάξρνπλ γλωζηνί θίλδπλνη κέρξη ζηηγκήο.
4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
Θεξαπεία
Αθνινπζήζηε νδεγίεο ηαηξνύ αλάινγα κε ηα ζπκπηώκαηα.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα
Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο
Όια ηα ζπλήζε, Φεθαζκόο λεξνύ, Αθξόο , Ξεξή ζθόλε, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέζα.
5.2.

Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα
Καλέλα

5.3. Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαηά ηελ ππξόζβεζε
πλήζεο εμνπιηζκόο γηα θωηηέο από ρεκηθά.
Πεξηζζόηεξεο Πιεξνθνξίεο
Κακία .

ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο
6.1. Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα .
6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο
Μελ παξνρεηεύεηε ην πξνϊόλ ζε επηθαλεηαθά λεξά.
6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό
Καζαξίζηε κε κεραληθά κέζα ζθνππίδνληαο ή απνξξνθώληαο
6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα
Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο
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Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθαιή Μεηαρείξηζε Τιηθώλ, βιέπε θεθ.7

ΤΜΗΜΑ 7: Φεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
Οδεγίεο γηα αζθαιή κεηαρείξηζε
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο.
Να απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα.
Οδεγίεο γηα ηελ πξνθύιαμε θαηά ηεο θσηηάο θαη εθξήμεσο
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα
7.2. Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ
Γελ απατούνταη ηδηαίηεξα κέηξα.
7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο
Γελ ππάξρνπλ επί πιένλ ππνδείμεηο.

ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ
Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο
Γελ δηαηίζεληαη
8.2. Έιεγρνη έθζεζεο
Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα.
Μέηξα Υγηεηλήο
Γελ απαηηνύληαη .

ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1. Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο

Μνξθή
Χξώκα
Οζκή
Ππθλόηεο (g/cm³) ζηνπο 20C :
Δηαιπηόηεο ζην λεξό:
PH (at 20C) :
Σεκείν αλάθιεμεο C :

πγξό
ραξαθηεξηζηηθό
ραξαθηεξηζηηθή
10,05
πιήξεο δηαιπηόηεο
6,2 0,5
Δελ εθαξκόδεηαη

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο
Γελ δηαηίζεληαη

ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα
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10.1. Γξαζηηθόηεηα
Βιέπε ηκήκα 10.3 "Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ"
10.2. Φεκηθή ζηαζεξόηεηα
Τπό θαλνληθέο ζπλζήθεο ην πξνϊόλ είλαη ζηαζεξό.
10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ
Να κελ αλακεηρζεί κε άιια θαζαξηζηηθά
10.4. Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ
Σίπνηα γλωζηό.
10.5. Με ζπκβαηά πιηθά
Καζαξηζηηθά πνπ πεξηέρνπλ θαηηνληθά ηαζηελεξγά.
10.6. Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο
Αλ ην πξνϊόλ απνζεθεπηεί θαη κεηαρεηξηζηεί όπωο νξίδεηαη δελ παξάγνληαη επηθίλδπλα
πξνϊόληα δηάζπαζεο.

ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί.

ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
12.1. Τνμηθόηεηα
Τνμηθόηεηα ζηα ςάξηα:
Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί.
Τνμηθόηεηα δαθληώλ:
Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί.
Τνμηθόηεηα άιγεο:
Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί.
Τνμηθόηεηα βαθηεξηδίσλ:
Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί.
12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε
Βηναπνηθνδόκεζε:
Άκεζα βηναπνηθνδνκήζηκα ζπζηαηηθά.

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
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Βηνζπζζώξεπζε
Με βηνζπζζωξεύζεκν
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Μεηαθνξά θαη θαηαλνκή
κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ
πεξηβαιινληηθώλ
ζπζηεκάησλ :

Γελ έρεη πξνζδηνξηζηεί

Σπκπεξηθνξά ζε πεξηαπηνινγηθά δηακεξίζκαηα
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.
12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Πξόζζεηεο νηθνηνμηθνινγηθέο παξαηεξήζεηο
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.

ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε
13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ
Πξντόλ
Γελ εθαξκόδεηαη.
Αθάζαξηε ζπζθεπαζία
πζθεπαζίεο νη νπνίεο είλαη αδύλαηνλ λα θαζαξηζηνύλ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε
θέληξν αλαθύθιωζεο

ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά
Τκήκα 14.1 έσο 14.5.
ADR

ρωξίο πεξηνξηζκό

ADNR

ρωξίο πεξηνξηζκό

RID

ρωξίο πεξηνξηζκό

IATA

ρωξίο πεξηνξηζκό

IMDG

ρωξίο πεξηνξηζκό

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε
Βιέπε ηκήκαηα 6 έωο 8 ηνπ παξόληνο Γειηίνπ Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο.

ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία
15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ
νπζία ή ην κείγκα
Άιινη Καλνληζκνί
Σα ηαζηελεξγά πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παξαζθεύαζκα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα
θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηαο ηα νπνία νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό(ΔΚ) No.648/2004 γηα
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απνξξππαληηθά. Σα δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δήιωζε απηή βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηωλ
αξκόδηωλ αξρώλ ηωλ Κξαηώλ Μειώλ θαη ζα παξέρνληαη ζε απηέο θαηόπηλ άκεζνπ αηηήκαηνο
ηνπο ή θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνξξππαληηθνύ
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Γελ δηαηίζεληαη

ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο
Σεξείηε ηηο θξαηηθέο θαη ηνπηθέο λνκηθέο πξνϋπνζέζεηο.
Τα θείκελα ησλ R-θξάζεσλ νπνία βξίζθνληαη ζηα "ζπζηαηηθά" αλαθέξνληαη ζην
ηκήκα 3 απηνύ ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο:

R38: Εξεζίδεη ην δέξκα.
R41: Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ.
List of the text of the hazard statements mentioned section 3 (H-phrases):

Η315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο.
Η318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε.
H411 Τνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.

Οη αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζην ζεκεξηλό επίπεδν γλώζεωλ θαη
πεξηγξάθνπλ ηα πξνϊόληα καο ζρεηηθά κε πηζαλέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Οη πιεξνθνξίεο
δελ έρνπλ ζε θακία πεξίπηωζε ηελ έλλνηα ηεο εγγύεζεο γηα θάπνηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πξνϊόληνο, όπωο επίζεο δελ λννύληαη ωο ζπκθωλία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξνϊόληνο. Δίλαη ζηελ επζύλε ηνπ ρξήζηε λα εμεηάζεη, εάλ ην πξνϊόλ είλαη θαηάιιειν γηα
ηνλ απαηηνύκελν ηνκέα εθαξκνγήο θαη γηα θάζε μερωξηζηή ρξήζε. Γελ αλαγλωξίδεηαη
επζύλε γηα δεκηέο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ηωλ παξερόκελωλ πιεξνθνξηώλ.

