
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FROZONE

Σελίδα: 1

Ημερομηνία σύνθεσης: 29/09/2017

Αριθ. Αναθεώρησης: 1.0

Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία προϊόντος: FROZONE

EXEMPT - MIXTURE

Κωδικός προϊόντος: 095

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

Χρήση του προϊόντος: PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 

διαλύτες). 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Ονομασία εταιρείας: Advanced Engineering Ltd

Guardian House

Stroudley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 8NL

United Kingdom

Τηλ: +44(0)1256460300

Φαξ: +44(0)1256462266

Email: sales@advancedengineering.co.uk

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλ. (εκτάκτης ανάγκης): General Chemical State Laboratory, Directorate of Environment +30 210 6479409

Advanced Engineering Ltd (24hr) +44 (0) 1256 854318

Τμημα 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP): Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315

Ανεπιθύμητες επιδράσεις: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία επισήμανσης:  

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Εικονογράμματα κινδύνου: GHS05: Διάβρωση

(συνεχ...)
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Προειδοποιητές λέξεις: Κύνδυνος

Δηλώσεις προφυλάξεων: P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε.

P303+361+353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε 

αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό.

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 

για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε.

2.3. Αλλοι κίνδυνοι

Αλλοι κίνδυνοι: Δεν ισχύει. 

ΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.

Τμημα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά:

PROPYLENE GLYCOL - REACH No. 01-2119456809-23-XXXX

EINECS CAS PBT / WEL Ταξινόμηση (CLP) Ποσοστό

200-338-0 57-55-6 Ουσία για την οποία υπάρχει 

κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο 

εργασίας.

  - 30-50%

PROPAN-2-OL

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

1-10%

2-BUTOXYETHANOL

203-905-0 111-76-2   - Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; 

Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; 

Skin Irrit. 2: H315

1-10%

ALCOHOLS, C9-11 ETHOXYLATED, 2.5 EO

  - 68439-46-3   - Eye Dam. 1: H318 1-10%

SODIUM HYDROXIDE

215-185-5 1310-73-2   - Skin Corr. 1A: H314 1-10%

Μη ταξινομημένα συστατικά:

(συνεχ...)
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TRISODIUM NITRILOTRIACETATE

EINECS CAS ΠΒΤ / ΧΕΜ Ταξινόμηση (CLP) Ποσοστό

225-768-6 5064-31-3   - Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H302; Eye 

Irrit. 2: H319

<1%

Τμημα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα εκτός εάν έχουν κολλήσει 

στο δέρμα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. 

Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Μεταφέρετε στο νοσοκομείο για εξέταση 

από ειδικό ιατρό. 

Βρώση: Πλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Εάν το θυμα διατηρεί τις αισθήσεις 

του, δώστε του να πιει μισό λίτρο νερό αμέσως. Συμβουλευθείτε ιατρό. 

Εισπνοή: Απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο επιβεβαιώνοντας την προσωπική σας ασφάλεια 

κατά την απομάκρυνση. Μεταφέρετε σε φρέσκο αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής 

των ατμών. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός και κοκκίνισμα στο σημείο επαφής. 

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να σημειωθεί πόνος και κοκκίνισμα. Μπορεί να δακρύσουν τα μάτια πάρα πολύ. 

Μπορεί να υπάρξει σφοδρός πόνος. Μπορεί να παρουσιαστεί θάμπωμα της όρασης. Μπορεί να 

προκαλέσει μόνιμη βλάβη. 

Βρώση: Το στόμα και ο λαιμός μπορεί να πονάνε και να είναι κόκκινα. Μπορεί να υπάρξει ναυτία 

και πόνος στο στομάχι. 

Εισπνοή: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του λαιμού με αίσθημα σφιξίματος στο στήθος. 

Καθυστερημένες / 6μεσες επιδράσεις: Μπορεί να αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από βραχυχρόνια έκθεση. 

4.3. Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αμεση / Ειδική θεραπεία: Θα πρέπει να διατίθεται εξοπλισμός λουτρού οφθαλμών στις εγκαταστάσεις. 

Τμημα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Μέσα πυρόσβεσης: Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης για την περιβάλλουσα 

πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε ψεκαζόμενο νερό για την ψύξη των δοχείων 

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

Κίνδυνοι από την έκθεση: Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς. 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Συστάσεις για τους πυροσβέστες: Χρησιμοποιείτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία 

για την αποφυγή επαφής με το δέρμα και τα μάτια. 

(συνεχ...)
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Τμημα 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπικές προφυλάξεις: Σημαδέψτε τη μολυσμένη περιοχή με πινακίδες και εμποδίστε την πρόσβαση μη 

εξουσιοδοτημένου προσωπικού. Μην αποπειραθείτε να αναλάβετε δράση χωρίς κατάλληλη 

προστατευτική ενδυμασία - δείτε το σημείο 8 του ΔΔΑ. Τοποθετήστε τα δοχεία που 

παρουσιάζουν διαρροές με το σημείο διαρροής προς τα πάνω για να αποφευχθεί η 

διαφυγή του υγρού. Απομακρύνετε όλες τις ασύμβατες ουσίες όπως περιγράφεται στο 

σημείο 10 του ΔΔΑ. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: In bulk concentrated form, avoid spillage into drains, sewers and water courses. 

Περιορίστε τη διαφυγή με τοίχωμα προστασίας όχθης. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Διαδικασίες καθαρισμού: Πραγματοποιείτε απορρόφηση μέσα σε ξηρό έδαφος ή άμμο. Μεταφέρετε σε δοχείο 

περισυλλογής και ανακύκλωσης που κλείνει και φέρει την κατάλληλη σήμανση για 

διάθεση με κατάλληλη μέθοδο. Πλύνετε το χώρο όπου διέφυγε η ουσία με μεγάλες 

ποσότητες νερού. Κατά τη διαδικασία καθαρισμού αποφύγετε όλες τις ασύμβατες 

ουσίες - δείτε το σημείο 10 του ΔΔΑ. 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Παραπομπή σε άλλα τμήματα: Ανατρέξτε στο σημείο 8 του ΔΔΑ. Ανατρέξτε στο σημείο 13 του ΔΔΑ. 

Τμημα 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Απαιτήσεις χειρισμού: Αποφεύγετε την άμεση επαφή με την ουσία. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται 

επαρκώς. Αποφύγετε το σχηματισμό ή τη διασπορά ομιχλών στον αέρα. 

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Συνθήκες αποθήκευσης: Να φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Το δοχείο να διατηρείται 

ερμητικά κλεισμένο. Αποφεύγετε όλες τις ασύμβατες ουσίες και συνθήκες - δείτε το 

σημείο 10 του ΔΔΑ. 

Κατάλληλη συσκευασία Πρέπει να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία. 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική τελική χρήση(εις): PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση 

διαλύτες). 

Τμημα 8: 8λεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

(συνεχ...)
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Επικίνδυνα συστατικά:

PROPYLENE GLYCOL

Αναπνεύσιμη σκόνηΟρια έκθεσης εργαζομένων

 8 ωρών: 15 λεπτών: 8 ωρών: 15 λεπτών:

EU 150 ppm (474mg/m³)   -   -   -

PROPAN-2-OL

GR 980 mg/m3 1225 mg/m3   -   -

2-BUTOXYETHANOL

GR 120 mg/m3   -   -   -

SODIUM HYDROXIDE

GR 2 mg/m3 2 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

Επικίνδυνα συστατικά:

PROPYLENE GLYCOL

Τύπου 8λεγχοι Τιμή Πληθυσμού Επίδραση

DNEL Εισπνοή 168 mg/m³ Οι εργαζόμενοι Συστηματική

DNEL Εισπνοή 10 mg/m³ Οι εργαζόμενοι Τοπικούς

DNEL Εισπνοή 50 mg/m³ Οι καταναλωτές Συστηματική

DNEL Εισπνοή 10 mg/m³ Οι καταναλωτές Τοπικούς

PNEC Γλυκά ύδατα 260 mg/l   -   -

PNEC Θαλάσσια ύδατα 26 mg/l   -   -

PNEC STP 20,000 mg/l   -   -

PNEC Ιζήματα γλυκών υδάτων 572 mg/kg   -   -

PNEC Ιζήματα θαλασσίων υδάτων 57.2 mg/kg   -   -

PNEC έδαφος (γεωργικό) 50 mg/kg   -   -

8.2. Ελεγχοι έκθεσης

Μηχανολογικά μέτρα: Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται επαρκώς. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζονται 

όλα τα μηχανολογικά μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 7 του ΔΔΑ. 

Αναπνευστική προστασία: Δε χρειάζεται αναπνευστική προστασία. 

Προστασία χεριών: Στεγανά γάντια. Γάντια νιτριλίου. 

Προστασία ματιών: Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν καλά. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κοντά 

δοχείο πλύσεως οφθαλμού. 

Προστασία δέρματος: Στεγανή προστατευτική ενδυμασία. 

Περιβαλλοντικά: In bulk concentrated form, avoid spillage into drains, sewers and water courses. 

(συνεχ...)
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Τμημα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση: Υγρό 

Χρώμα: Πράσινο-μπλέ 

Οσμή: Ερεθιστική οσμή 

Ταχύτητα εξάτμισης: Μεσαία 

Οξειδωτικό: Μη οξειδωτικό (σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΚ) 

Διαλυτότητα στο νερό: Αναμίξιμο 

Σχετική πυκνότητα: 1.0226

9.2. Αλλες πληροφορίες

Αλλες πληροφορίες: Δε διατίθενται δεδομένα.

Τμημα 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. Δραστικότητα

Δραστικότητα: Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς ή αποθήκευσης. 

10.2. Χημική σταθερότητα

Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν θα προκύψουν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς ή 

αποθήκευσης. Η αποσύνθεση ενδέχεται να προκύψει με την έκθεση στις συνθήκες ή στα 

υλικά που παρατίθενται παρακάτω. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες να αποφεύγονται: Θερμότητα. 

10.5. Μη συμβατά υλικά

Υλικά να αποφεύγονται: Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Ισχυρά οξέα. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικ. προϊόντα αποσύνθ.: Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς. 

Τμημα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Επικίνδυνα συστατικά:

PROPYLENE GLYCOL

DERMAL RBT LD50 > 10,000 mg/kg

(συνεχ...)
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ORL RAT LD50 20,000 mg/kg

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

2-BUTOXYETHANOL

IVN RAT LD50 307 mg/kg

ORL MUS LD50 1230 mg/kg

ORL RAT LD50 470 mg/kg

SODIUM HYDROXIDE

IPR MUS LD50 40 mg/kg

ORL RBT LDLO 500 mg/kg

Σχετικοί κίνδυνοι για ουσία:

Κίνδυνος Οδός Βάση

Διάβρωση και ερεθισμός του 

δέρματος

DRM Επικίνδυνος: υπολογισμένο

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών OPT Επικίνδυνος: υπολογισμένο

Συμπτώματα / Οδοί έκθεσης

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός και κοκκίνισμα στο σημείο επαφής. 

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να σημειωθεί πόνος και κοκκίνισμα. Μπορεί να δακρύσουν τα μάτια πάρα πολύ. 

Μπορεί να υπάρξει σφοδρός πόνος. Μπορεί να παρουσιαστεί θάμπωμα της όρασης. Μπορεί να 

προκαλέσει μόνιμη βλάβη. 

Βρώση: Το στόμα και ο λαιμός μπορεί να πονάνε και να είναι κόκκινα. Μπορεί να υπάρξει ναυτία 

και πόνος στο στομάχι. 

Εισπνοή: Μπορεί να υπάρξει ερεθισμός του λαιμού με αίσθημα σφιξίματος στο στήθος. 

Καθυστερημένες / 6μεσες επιδράσεις: Μπορεί να αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από βραχυχρόνια έκθεση. 

Αλλες πληροφορίες: Δεν ισχύει. 

Τμημα 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

(συνεχ...)
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Επικίνδυνα συστατικά:

PROPYLENE GLYCOL

GREEN ALGA (Selenastrum capricornutum) 96H EC50 19000 mg/l

MYSID SHRIMP (Mysidopsis bahia) 96H LC50 18800 mg/l

Ceriodaphnia dubia 48H EC50 18340 mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 40613 mg/l

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότ. και αποικοδόμηση: Βιοαποδομούμενο. 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Καμία δυνατότητα βιοσυσσώρευσης. 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα: Απορροφάται εύκολα στο έδαφος. 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

ΑΒΤ: Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.

12.6. Αλλες αρνητικές επιπτώσεις

Αλλες δυσμενείς επιπτώσεις: Αμελητέα οικοτοξικότητα. 

Τμημα 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επιχειρήσεις διάθεσης: Μεταφέρετε σε κατάλληλο δοχείο και κανονίστε παραλαβή από ειδική εταιρεία 

διάθεσης. 

Λειτουργίες ανάκτησης: Ανάκτηση των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την απαλλαγή ρύπανσης. 

Κωδικός αριθμός αποβλήτων: 16 03 04

Διάθεση συσκευασίας: Καθαρίστε με νερό. Διαθέστε ως κανονικό βιομηχανικό απόβλητο. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατόπιν απομόλυνσης. 

Σημείωση: Υπενθυμίζεται στο χρήστη ότι ενδέχεται να ισχύουν διατάξεις σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τη διάθεση. 

Τμημα 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Τάξη μεταφοράς: Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί για μεταφορά.

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

Ειδικοί κανονισμοί: Δεν  ισχύει. 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Δεν έχει διεξαχθεί από τον προμηθευτή αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία 

ή το μίγμα. 

(συνεχ...)
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Τμημα 16: Αλλες πληροφορίες

Αλλες πληροφορίες

Αλλες πληροφορίες: Δελτιο δεδομενων ασφαλειας συμφωνα με την οδηγια 2015/830.

* υποδεικνύει κείμενο στο ΣΔΣ που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.

Φράσεις κινδύνου από σ. 2 / 3: H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H351: Υποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει 

αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς 

έκθεσης>.

Απαλλακτική ρήτρα: Οι παραπάνω πληροφορίες θεωρούνται ορθές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι 

παντελώς πλήρεις. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ως οδηγός μόνο. Αυτή η εταιρεία δε 

θεωρείται υπεύθυνη για οιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από το χειρισμό του παραπάνω 

προϊόντος ή από την επαφή με αυτό. 

(τελική σελίδα)




