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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονοµασία παρασκευάσµατος :  MEDI 1500 

Αριθµός Ταυτοποίησης Προϊόντος:   CPNP: 1767373 (13-10-2014) 
  
Χρήση του παρασκευάσµατος:  Κρεµοσάπουνο αφρού  µε ήπια αντισηπτική δράση.  
Στοιχεία της εταιρείας / επιχείρησης:  

Εταιρεία: GLASS CLEANING ABEE 
57500 ΕΠΑΝΟΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΛΛΑ∆Α 
Τηλ.003023920 91252 

Παροχή πληροφοριών  Product safety department 
E-mail of the competent person: gpap@glasscleaning.gr 

Πληροφορίες σε επείγουσες 
περιπτώσεις 

Ώρα 8-16¨30  Τηλ.0030/23920/91252 
Άλλες ώρες Τηλ.0030/23920/92017 

 

Χαρακτηρισµός των κινδύνων:   Το προϊόν υπόκειται  στη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
για τα καλλυντικά. 

Κίνδυνοι για τον άνθρωπο και  
το περιβάλλον :  

 
Κανένας 
 

Σύστηµα ταξινόµησης:   

3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Χηµικός 
χαρακτηρισµός: 

 

Περιγραφή :  Καλλυντικό προϊόν. 
 

Πρόσθετες 
πληροφορίες 

Τα συστατικά του προϊόντος σύµφωνα µε την ονοµατολογία INCI αναγράφονται 
και στην ετικέτα. 

INGREDIENTS Αqua, Sodium Laureth Sulfate, Lactic Acid, Glycerin, Cocamide DEA, Sodium 
Chloride, Glycol Stearate,Cocamido Propyl Betaine, Disodium edta, Formaldehyd  
 Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone, Benzyl Alcohol.             

 
Συµπληρωµατικές υποδείξεις:Το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου αναγράφονται στο σηµείο 16. 

 
4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Γενικές οδηγίες : Τοξικά συµπτώµατα µπορούν να εµφανιστούν ακόµη και µετά από πολλές ώρες, 
γι αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα 
µετά από ένα ατύχηµα 

Μετά από Εισπνοή :  ∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. 
Μετά από Επαφή µε το 
δέρµα :  

∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. 

Μετά από Επαφή µε τα 
µάτια :  

Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. 
Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συµβουλευτείτε γιατρό. 

Μετά από Κατάποση : Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα µε νερό .Πιείτε ένα ποτήρι νερό ή γάλα. 
Μην προκαλείτε εµετό. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν επίµονα συµπτώµατα ζητήστε ιατρική βοήθεια.   

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης : CO2, αφρός, πυροσβεστική σκόνη ή εκτοξευτήρας νερού.  
Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν :  

∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. 

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός 
για τους πυροσβέστες :  

∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα. 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

Μέτρα προστασίας για τον άνθρωπο : Να φροντίζετε για επαρκή αερισµό. 
Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος :  Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον. 

 
Μέθοδοι καθαρισµού/συλλογής  :  Συλλέγεται µε αδρανές απορροφητικό υλικό(άµµο, χαρτί κτλ). 

2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
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Εναποθέστε το σε κατάλληλους καθαρούς περιέκτες για διάθεση 
σύµφωνα µε εγκεκριµένες µεθόδους. Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό 
για τον τελικό καθαρισµό. 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Χειρισµός : Οδηγίες για την ασφαλή 
χρήση 

∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα. 

Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας 
κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης  

∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. 

Αποθήκευση : Αξιώσεις ως προς τα 
περιβλήµατα και τις αποθήκες. 

Κατάλληλο υλικό συσκευασίας: Πολυαιθυλένιο. 
Να φυλάσσεται σε καλά αεριζόµενο και σκιερό χώρο. 

Περαιτέρω όροι αποθήκευσης :  Να διατηρείται σε καλά κλεισµένο δοχείο. 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Συµπληρωµατικές υποδείξεις για την 
διαµόρφωση των τεχνικών 
εγκαταστάσεων : 

Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7. 

Συστατικά στοιχεία µε οριακές τιµές 
που απαιτούν παρακολούθηση στο  
Χώρο εργασίας: 

 
 

Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας :   
Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής  Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
Αναπνευστική προστασία : ∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. 
Προστασία των χεριών : ∆εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. 
Προστασία των µατιών : Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Γενικές πληροφορίες :  
Όψη : Υγρό 
Οσµή : Αοσµο 
Χρώµα : Αχρωµο 

Μεταβολή της ύλης  
                Σηµείο τήξης: ∆εν είναι προσδιορισµένο 
                Σηµείο ζέσεως : > 100

0 
C 

pH : 5,5 + 0,5 
Σηµείο ανάφλεξης : ∆εν αναφλέγεται 
Πίεση ατµού σε 20

0
 C Μη εφαρµόσιµο 

Σχετική πυκνότητα : 1,00 + 0,05 g/cm
3 

∆ιαλυτότητα :  
- διαλυτότητα στο νερό : Αναµειγνύεται µε νερό 
- διαλυτότητα σε άλλα :  

 
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Θερµική αποσύνθεση: 
∆εν αποσυντίθεται αν η χρήση του γίνεται κανονικά. Να φυλάσσεται 
σε σκιερό και δροσερό µέρος. 

Επικίνδυνες αντιδράσεις : 
∆εν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις . 
 

Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης : ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης . 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κίνδυνος άµεσης τοξικότητας :  

Σηµαντικές τιµές κατάταξης-LD/LC50: 
Το LD50  από το στόµα υπολογίζεται να είναι >2000 mg/kg. 
 

Αρχική ερεθιστική ενέργεια :  
           - στο δέρµα : ∆εν πρέπει να είναι ερεθιστικό σε κανονική χρήση. 
               - στο µάτι : Μπορεί να ερεθίσει  τα µάτια. 

Συµπληρωµατικές τοξικολογικές 
ενδείξεις: 

Το προϊόν δεν υπόκειται σε τοξικολογική ταξινόµηση σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς της ΕΕ για τις επικίνδυνες ουσίες και 
παρασκευάσµατα. Όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του παραγωγού , το προϊόν δεν έχει επικίνδυνες παρενέργειες. 

Ευαισθητοποίηση: ∆εν είναι γνωστό κανένα περιστατικό. 
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12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γενικές οδηγίες : 

Όταν χρησιµοποιείται για την χρήση για την οποία προορίζεται και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του, δεν  πρέπει να προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
-Τα τασιενεργά που περιέχονται συµµορφώνονται µε τα κριτήρια βιοδιασπασιµότητας 
τα οποία ορίζονται από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
Τα δεδοµένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των 
αρµόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άµεσου 
αιτήµατος τους. 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) 

Προϊόν: 
Σύσταση: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Η απόρριψη γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 
Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων:   20 01 30 
 
Ακάθαρτες συσκευασίες: 
Σύσταση: Η απόρριψη γίνεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 
Συνιστώµενο µέσο καθαρισµού: Νερό. 
 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 
15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  Ειδικός καθορισµός σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της ΕΟΚ: 

Το προϊόν έχει εκτιµηθεί και καθοριστεί σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της ΕΟΚ. 

Χαρακτηριστικό γράµµα και 
καθορισµός κινδύνου του προϊόντος : 

∆εν  ταξινοµείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ 

Μεταφορά επί εδάφους ADR /RID : 
 
 

Μη επικίνδυνο σύµφωνα µε τους παραπάνω κανονισµούς. 

 ADR /RID, τάξη : ∆εν ταξινοµείται κατά ADR/IMDG 
Αριθµός  UN :  
Οµάδα συσκευασίας:  
∆ελτίο κινδύνου:  
Χαρακτηρισµός εµπορεύµατος:   

 
Μεταφορά µε πλοίο στη θάλασσα IMDG: 
 
 
 

 

 IMDG κλάση : ∆εν ταξινοµείται κατά ADR/IMDG 
Αριθµός  UN :  
Label:  
Οµάδα συσκευασίας:  
Αριθµός-EMS:  
Marine pollutand:  
Ακριβής τεχνική ονοµασία:  

 
 
Εναέρια µεταφορά ICAO-TI  και IATA-
DGR: 
 
 
 
 
 

Μη επικίνδυνο σύµφωνα µε τους παραπάνω κανονισµούς. 

 ICAO/IATA κλάση : ∆εν ταξινοµείται κατά ICAO/IATA 
Αριθµός  UN/ID :  
Label:  
Οµάδα συσκευασίας:  
Ακριβής τεχνική ονοµασία:  
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Φράσεις  R : 
 
 

Φράσεις  S : 

 
S2:  Μακριά από παιδιά. 
 
S25:Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια   

 
Πρόσθετες ενδείξεις στην ετικέτα: Το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον 
επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί. 
 

16. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεων µας και καλύπτουν την  
χρήση του προϊόντος όταν αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες. ∆εν αποτελούν εγγύηση 
για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες. 
 
Σχετικές σειρές R: 
         
 

   
             

 
 ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα : Product safety department. 
Για πληροφορίες απευθυνθείτε : Dr.G.Papadopoulos 
 

 

  
  

 

 

 


