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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

BIOLEN WAX BAR

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Detia Freyberg GmbHΕταιρεία:

Dr.-Werner-Freyberg-Straίe 11Οδός:

D-69514 LaudenbachΤόπος:

Τηλέφωνο: +49-6201-708-0 Τέλεφαξ:+49-6201-708-427

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sicherheitsdatenblaetter@Detia-Freyberg.de

Giftinformationszentrum (GIZ) Universitδtsklinikum Mainz Tel.: +49-6131-19240;

112

1.4. Αριθμός τηλεφώνου 

επείγουσας ανάγκης:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕK

Αυτό το μείγμα δε θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ.

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

Αυτό το μείγμα δε θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P102 Μακριά από παιδιά.

Δηλώσεις προφύλαξης

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά υλικά

Αριθ. EK ΒάροςΟνομασία

Αριθ. CAS Ταξινόμηση σύμφωνα με 67/548/ΕΟΚ

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

Αριθ. REACH

259-980-5 0,005%4-υδροξυ-3-(3-(4'-βρωμο-4-διφαινυλυλο)-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλο)κουμαρίν

T+ - Πολύ τοξικό, T - Τοξικό, Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον  

R27/28-48/24/25-50-53

56073-10-0

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic 

Chronic 1 (M-Factor = 1); H310 H300 H372 ** H400 H410

607-172-00-1

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

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εξασφαλίστε καθαρό αέρα.

Εισπνοή

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με: Νερό. Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας.

Επαφή δέρματος
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Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με νερό ή με το ντούζ ματιών.

Επαφή στα μάτια

Σε περίπτωση κατάπωσης πιείτε αμέσως: Νερό. θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία. 

Χορήγηση αντίδοτου.: K1

Κατάποση

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία. Χορήγηση αντίδοτου.: K1

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Προσαρμογή των μέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή.

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Δυνατός πίδακας νερού.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτερος κίνδυνος της ίδιας ουσίας, των προϊόντων καύσεώς του ή των αερίων του:

Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό 

σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

Σμπληρωματικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας. Τήρηση επαρκούς 

αερισμού. Βλέπε προστατευτικά μέτρα στις ενότητες 7 και 8.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Προφυλάξτε από την 

εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Φυλάξτε και διαθέστε τα μολυσμένα 

απόνερα.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Σκουπίστε μηχανικά. Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης 

απορριμμάτων.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Βλέπε προστατευτικά μέτρα στις ενότητες 7 και 8.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φυλάσσεται κλειδωμένο. Συνίστατε να οργανώσετε την εργασία σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αποκλειστούν τα ακόλουθα: επαφή με το δέρμα. Μη αναπνέετε την σκόνη. Να χρησιμοποιείται μόνο σε 

καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Συνήθη μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη πυρκαγιών.

Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας.

Επιπλέον στοιχεία

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
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Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πριν τη χρήση, διαβάστε πάντα τις υποδείξεις στην ετικέτα 

καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Σμπληρωματικές ποδείξεις Οριακές τιμές

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας. Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας 

με το προϊόν. Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

Μέτρα υγιεινής

Να φοράτε προστατευτικά μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο..

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Προστασία των χεριών

Για την προστασία άμεσης επαφής με το δέρμα είναι απαραίτητη προστατευτική ενδυμασία (επιπλέον 

της κανονικής ενδυμασίας εργασίας).

Προστασία του δέρµατος

Κάτω από κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να φοράτε προσωπική αναπνευστική μάσκα.

Αναπνευστική προστασία

κόκκινο

στερεόςΦυσική κατάσταση:

Χρώμα:

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

άοσμοΟσμή:

Μέθοδος

Τιμή pH: Δεν απαιτείται δοκιμή.

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

Δεν απαιτείται δοκιμή.Σημείο τήξεως:

Δεν απαιτείται δοκιμή.Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη 

πληροφορία.
Θερμοκρασία εξάχνωσης:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη 

πληροφορία.
Σημείο μαλάκυνσης:

Κανένα σημείο ανάφλεξης μέχρι:Σημείο ανάφλεξης:

Αναφλεξιμότητα
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Οξειδωτικά στερεάστερεά:

μη εκρηκτικό.

Εκρηκτικές ιδιότητες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.Κατώτερο όριο έκρηξης:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.Ανώτερο όριο έκρηξης:

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Δεν προκαλείται ανάφλεξη, αυτοθέρμανση ή 

ορατή αποσύνθεση.

στερεά:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Δεν απαιτείται δοκιμή.Πίεση ατμών:

Δεν απαιτείται δοκιμή.Πίεση ατμών:

1,2227 g/cm³Πυκνότητα:

Φαινόμενη πυκνότητα: Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Υδατοδιαλυτότητα: δυσκολοδιάλυτο.

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

δυσκολοδιάλυτο.

Brodifacoum. 8.5  log/po/wΣυντελεστής κατανομής:

Δεν απαιτείται δοκιμή.Δυναμικό ιξώδες:

Κινηματικό ιξώδες: Δεν απαιτείται δοκιμή.

Δεν απαιτείται δοκιμή.Χρόνος ροής:

Δεν απαιτείται δοκιμή.Πυκνστητα ατμών:

Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Δεν απαιτείται δοκιμή.Λεγχος διαχωρισμού διαλυτικών 

υλικών:

9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00 Επεξεργάστηκε στις: 23.04.2015 GR - EL
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Οξύα τοξικότητα

ΟνομασίαΑριθ. CAS

ΕίδοςΔόσηΜέθοδοςΟδοί έκθεσης Πηγή

56073-10-0 4-υδροξυ-3-(3-(4'-βρωμο-4-διφαινυλυλο)-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλο)κουμαρίν

ΑρουραίοςLD50 0,27 mg/kgστοματική

ΑρουραίοςLD50 7,48 mg/kgδερματική

αναπνευστική αεροζόλ LC50 4,86x 0,001 

mg/l

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Ευαισθητοποιητική δράση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Σοβαρή δράση μετά από επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση

Το μίγμα δεν έχει ελεγχθεί.

Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση

Το μίγμα δεν έχει ελεγχθεί.

Το μίγμα δεν έχει ελεγχθεί.

Ειδικά αποτελέσματα σε πειράματα με ζώα

Η ταξινόμηση έγινε βάση της ποσοτικής μεθόδου σύμφωνα με τη διάταξη παρασκευής 

(1999/45/EΚ).Το προϊόν δεν χρειάζεται ιδιαίτερο χαρακτηρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΕ ή των 

εθνικών διατάξεων της εκάστοτε χώρας.

Άλλα στοιχεια επί ελέγχων

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Αριθ. CAS Ονομασία

[h] | [d]Τοξικότητα νερού Μέθοδος Δόση ΠηγήΕίδος

4-υδροξυ-3-(3-(4'-βρωμο-4-διφαινυλυλο)-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλο)κουμαρίν56073-10-0

Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια 96 hLC50 0,165 mg/l rainbow traut

Οξεία τοξικότητα Crustacea 48 hEC50 0,34 mg/l Daphnia

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

Το μίγμα δεν έχει ελεγχθεί.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Το μίγμα δεν έχει ελεγχθεί.

Το μίγμα δεν έχει ελεγχθεί.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Το μίγμα δεν έχει ελεγχθεί.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Η ταξινόμηση έγινε βάση της ποσοτικής μεθόδου σύμφωνα με τη διάταξη παρασκευής (1999/45/EΚ).

Άλλα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
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Επεξεργασία αποβλήτων

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Διάθεση σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν

200119 ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 

ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ; χωριστά συλλεγέντα μέρη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 01); 

παρασιτοκτόνα

Επικίνδυνο απόβλητο.

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ 

ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία 

(συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας); συσκευασίες 

που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

Επικίνδυνο απόβλητο.

150110

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ· ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ 

ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία 

(συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας); συσκευασίες 

που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

Επικίνδυνο απόβλητο.

150110

νερό (με απορρυπαντικό). Οι συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν, μόνο αν είναι εντελώς άδειες.

Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά δια ξηράς)

Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά με ποταμόπλοια )

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Θαλάσσια μεταφορά)

Αεροπορική μεταφορά (ICAO)

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Αεροπορική μεταφορά)

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

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

Εθνικοί κανονισμοί

1 - Προκαλούν ελαφρά μόλνση το νερούΚατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00 Επεξεργάστηκε στις: 23.04.2015 GR - EL



BIOLEN WAX BAR

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Αριθμός προΐόντος: 23Ημερομηνία έκδοσης: 23.09.2015 Σελίδα 7 από 7

Detia Freyberg GmbH

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

Κείμενο των φράσεων R (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

27/28 Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.

48/24/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το 

δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως.

50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.

53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

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

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H310

H300 H372 ** H400 H410

Άλλα στοιχεία

(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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