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oΝolr]ΙΑΣlΑ ΠPoΙoΝτoΣ

τηλ:

ΠΛHPΩΣ MEτoYΣlΩMENH AlΘYΛlKH AΛKooΛH 93% vol.
σιμφωνσ με τo KΑΝ εoK uπo ρlΘμ 849/2oo8

ΦΩΤlΣTtKo olNoΙ'lNEYMA
KαΘopσμ65 ' το πvει]μα τηζ φωndζ.
ΙM6νo γlα εξΦτερlκli xρliση

0ο30 21ο 8065 295
0a3a 21ο aa67 777

F ειiφ,ιεκτoxι Ερεolσnx6

. τEPEBΙΝoE^Αlo
EcNo 232-35ο 7 cAs αρ θ 6oο6 64_2.lMEoANoΛH:

EcNo] 2οο 659_6 cAs_oρΘ 67_56'1
. ΦοτlΣτlκo ΠEτPE^ΑIo
EcΝo: 265-']49_8, οAs{ρlθ ]67_56']
.XPΩΣτlKH ] iΙπλε lMεΘUλεvioU

4..MEτPΑ.πPΩτΩΝ BoΗΘElο]\

R .11, R 36, R 66, R 67
s1, s7 /9, 516, 546

. Συμβoλο KAΝ EoK Νo.1272l2oo8:
GH_S-02,GΗS-07, H225, P2'1o' P233' P24o, P241, P242' P243' P3o3 + P361 + P353, P4o3 + P235,P501

ΣγΝoEΣH / Π^HPoΦoFIEΣ ΓlA τA ΣYΣτΑτlKΛ
Xημlκli φliση τoυ μεiγματoζ
' A|oY^lκΗ MKooΛH }αL1.'. _o ο.η-οζ,'εΦα'.s ιo o_o. s ο dσ-oξ]',

mn93 ο%νo _ mJ} 960%vol
EcΝo 20ο_578-6' cΑs_αρlθ 64'] 7-5 Περ εκnκ6τηrα: > 96% κ',o',

Περiεκτκοτητo 1,oL/1ool
Περ]εKτ Kοτητo] 2,o U1ooL

nερlεκnκι'τητα: o,5 L/]ooL

Περrεκτ κdtητo o'4 q/1ooι

ElΣΠΝoF' lr,Ι€ οΦ Fσ. δ./o\onΙι
A, o,αr.ιJo olo|α δΦο| oιU/oνο 7η..σ-.oρ.ηβo1θεo
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νερo Zητεοτι oτριη σUρβoυλn
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ΔE^τlo ΔEΔoMEΝoΝ ΑΣΦΑΛElΑΣ

EMΦAN ΣH:

ΣΗ]\,ηE o BPΑΣΔΙoY: 78 3οc
ΣHME lo ΑΝAΦΛE:HΣ] _112,3oc( 17ο.1oF)

Π^HPΩΣ MEτoνΣ|oMεΝH AloY^ KN ΑΛKoo^H91%Vοl.

XαρoκiηρσnκηπληρωζμετoUoωμενηζαλκoιjλη9ΙΦΩτ]ΣτlKoY] /δUσdρεσrη

ταfησι9roυ καvov'σμoi (Eκ) λo 1907,2006,EE 6τωr rρoτoτo'η!ηκεατ6 rov καvovdμ6(Eκ) αρΦ.
12722000 κα' τοv καvoγ]σμ6(εEl Νo'.53/2010

Σελiδα 2/ 3

b:aΙ1Ρ.o'Ιηφη:[τ,ii'ιΦι]r.]ι!
Aτoμ l.εs πpoφυλdξε,s: Αποφ0γπε την εlroi rο την dμεση επαφη με τo δaρμα κΦ rα ρdnα. xρiση αroμLιou
nροστoιεUl κoι εξοπλσμo0 (γι]oλιd' pπ6τεs κατdλληλα πρoσrαΕUnd ρoιXο)
nEPlBAMoΝτlκEΣ nPoΦYΛAΞEιΣ E0φλεκτo Uγp6' lMακρLd απδ Θερμ6τητα κσ πηγε9 ανdφλεξηs'
Aποτρaψτε την εiσoδo σε απoΧεtει]σεζ Kα υπoνoμouζ uπ0γεα li περ|oρ σμevεs περjoxag.
KAoΑPlΣlνloY lfEooΔol Kοτdργηση 0λων rων πηγΦν ανdφλεξηζ. nερ oρiσε τo υλ κ6 πo! δrεPρεUσε
ΣKοπiστε εdν εiνα απαραiτητo. ΑπoρρoφiσΕ μεαδραv6ζ i μη καιαμo απoρρoφητ Kd Uλlκd αν6ργανo σKoUπiστε
to κα βαλτε τo σε εγκεκμμενο δoχεΙο απ0ρρΨηE. τη ρεhε κorvonω]jζ Kα εΘν κo!ζ κανoν σ!ol]ζ δ dΘεσηζ

?:XE_!PLξιι_o'ε*]π]a0__ιt(εγιE
nPoΦYΛΑΞΕiΣ KΑτΑ τo ΧElPlΣ]vo Moκρld απ0 Θερμ6τητα κα τηγasονdφλεξηs' Ground τo σ,νoλo τoU
εξoπλlσμoι] πoυ περLεχoUν uλκ6.lMην το κσταπiνεlε Mην αναπaετεαΙμο09/oνoΘUμldσεlE/ εKνεφωματα. Σε
περιπτωση κατιiπoσηζ ζητnσΕ αμεσΦs lατρ]κR συμβoυλ1κα δεiξτ αUτ6 τo δοXεΙo η την ετ κaτα Να φUλdσσετα
μαKρd απ6 oΦδωnκd μeσα, οξaα
AηooΗKEYΣH φuλt1σσε'αlσΙo ερμηnκα Kλεσμενo αρΧlκ0 δoxεio σε δρoσερο ξηρ6 καrαερζ6μενo χΦρo, poiρd
0π6 πηγεζ θερμ6ηrαζ κα προσταEl]αα]απ6 to φωζ. Kρατηστε επαφη αερα στo ελ0χ στo
ΠYPoΠPoΣτΑΣ]Α:lMαKρd oπ0πηγε9 αν0φλεξηs Kαrφλογεs 

^6 
βετε πρoφUλdΦ]ζ γlα την απoφUγli

ηλεσρoσrαnκΦν εiκενΦσεων στo χΦρo εργoσiαζ

8;]E^Ej'XoΣ]τllΣ EκoEE!:|5rAτon4 !&1]nP]QΣτAΣ|{
τα 0ρ o επoγγελμonκηζ 6κθεσηζ: E H4ο (Hνωμενο Boσiλε o (U K)) oEs: 1 00ο ppm Περioδοs 8 ιaρεs
oEs: 190ο mg/m3 Περioδoζ: 8 Φρεζ
ΑNΑΠNEYΣτ KH Γ]PoΣτAΣlΑ Απoφ ι]γετε ατμΦν πρoi6ν αναπνoη Eφαρμoγη συσiημ6των τοπκo0 εξαερLσρο0,

Nα φoρdτε καΙdMηλo αναπεUσtη ρα, 6ταν ο εξαερσμ0ζεivα ανεπαρKηζ
E:ΑEP ΣιΙoΣ: Eξασφαλiσr καλo εξαερσμ6 τoU xωρou εργασΙαζ
ΠPo ΣτAΣlA ΔEPλ4AτoΣ: Aπoφ0γπε κdθε επαφli ι]ε τo δ6ρμo Xρησlι]oποlηστε γdνnα Xημ κηζ σντoXηζ εφ0σoν

ΠPoΣτΑΣlA lMAτ]QN: X ρησlμoπο εiτε γUσλ d aσφαλεiαζ'
EPΓΑΣlEΣ/πρoκτκεζUγlενliζ:Nαπλ,νετεΙσxtpαpεσαποινκανερ6μεidτονXεlρσμ6

g;oYΣlKEΣlι<ΑιxHMlκEΣ |ΔloτΗτEΣ

ΣH]\rE ιo ΑΝΑΦΛEΞHΣ

Θερμοκρασlααυτoν6φλεξηζ: 365oc
KατωΕρο ομo εκρηξηζ]

κ^ΕlΣτo ΔoxElo ]2οc (53 6oF-)

EλdxσΙo 3'5% / M,γ στo19%
Δ αλιrετolεικoλα σε Kρao νερ0. τo τροiaν εiνolπo δ oλur6 στo τετρtλσlo

i νε!o0 σ!ντελεσrη (πετρελαo/νερ6) = ο 3 PH 7 (οιδaτερo)

ΑNτ ΔPΑΣlMoTHτΑ: Α!τ0 τo τρoiον εiνor στοΘερ6 Aπoφεr:rγετ τηv επαφi με oξεα il oξθδωτ Kd μεσα
ΑΠoΣYNΘEΣHΣ]τα πρ0]6ντα α!τd εiνα oξεiδLo τou dvΘρακα (co' οo2)'

i:1,]i9Ξι!(.σ"Δ.9Γ.]tεε''iΔliPΦEEΣ
οΦio τo9κοητo (LD5ο):620ο 17800 mg /k9 (αρoUραioζ)

lMoτHτAΣ Eυroλο βooπo roδoμηο ρo
B]oσUσσωρε!ση] Eμφανiζα xαμηλ0 δυvαμlκ6 β oσUσσωρεUσηζ
oιKoτoΞlKoTHτA Δεν δ ατiθso

ilr{El!s!εoξΣ.ιl
τo oπ6βλη τα πρaπε vα απo ρρiπτoνiα σιrμφωνα με nE κοlνot κεζ κα εΘνΦs περlβoλλoνnκaζ ρυΘμiσεlg ελaγXοU
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MoΓe tshan Ξthanοl

ΔE^τlo ΔEΔoMEΝΩΝ ΑΣΦΑ^ElAΣ
πα'τnσ't τou xovov dμoo1Eκ) No ir07/20ο6,εE dτωζrρoτoτoLηrηκεατ6 

'ov 
καvovσμ6lEκ) αρΦ

r 27?]200, κα roν κανov'σμ6 l ε E ) Νo.a$/201 0

oxt
NAI
oxt
NAI
οXl

Σa!φωνα με nζ γεν Kaζπρoδlαγραφ6ζ τolJ πρoioντoζ' Πdvτα πληρoυν ΧoτoMηλoτηiαζ γα σ!γcKρμaνη εφoρμoγi.
τo στo]XεΙα rου παρεXovταl στo παρ6ν oελiιo δεδoμενων σσφαλεiαζ rοU φωτonκoι ο νoπε0ματoζ, τpoopΙζετα να
αντ πρoσωπευσσ Χαρακτηρ σnκd δεδoμ6να γlσ τo πρoi'6ν αυ16 κoι εiναl σωστo να το γνωρiζo!με
τo στo]X€Ιο σUτd ελiφΘησαν απ0 n9 τpεχo!σεζ κα αξ6πlστεsπηγε9, αMd ταρεχονταlχωpis εγγι:rηση' ρηrη η
σrωπηρη' σΧπlκ6 μετην opθoτητo κolτην ακρiβε d τoug.
EjναιευΘ]]vη τoU xρηστη να καΘορiσε ασφαλεiE σUνθηκεζ Χρησηs αυτo0 τoU πpoi6ντos καΘΦζ κα]να αναλdβεlτην
ευθυνη γlα απΦλε α τρα! μαnσμ6, ζημ iα i δαπ6νη πoυ προκιπτε απ6 λoΘοs Χρηση ουroι τou rροιrvτοζ'
olπληρoφορiεζ πoU παρaxovταlδεν αποελoιν 6ρoUζ γlα τηv πρoμηΘε ο γlo κdθε πρoδιαγραφi, ii γα o;olαοητοτε
εφορμογη1KαΘΦs κα olαγορασ'εs 0α πρ6πε να πρoσπαθησε να επαληΘευσε τζ απα τriσεls τoυs καlτη xρriση τo1J

ΓΙ^HPΩΣ MEτoYΣlΩMEΝΗ ΑloY^lKH Mκοo^H 93% νol.

iiLeΟVlN s a.

1ri']1ΙE1λσ9r.AΣ]i(4ιlo.t!!Σ.Mol

ΑριΘp0ζ UΝ: 1170
H κατdMηλη ovoμασiα απoσroλiζj nΛHPoΣ ]lΛEτoΥΣlΩΙllENΗ ΑloYΛlκΗ A^Koo^H 93%vo

Σηραγγα 0ρα Kωακ6ζ:
oΔlκHΣ (ΑDR / RlD)]
AEPoΣ (lAτΑ / |cΑo):
ΘΑΛ^ΑΣlAΣ (llMDG):

1E;!1ΔΙjε'g!
κlNΔYNol]
KAτAτAΞH]
ΦPAΣE|Σ κ NΔγNoY]
ΦPAΣElΣ ΑΣΦΑΛE ΑΣ]

l1!:'jΑMEεni!]ΡalDae]EΣ
ΣYΣKEYΑΣΑ:
T0πoζ / Kαταλληλι5τητo

Λ6κα με επaνδUση xdnuβα /κoσσhεροζ:

F / ΗDPE]

tzτ{aiΦicΣ;rιfliiEΞεlΞ.

ΦΩτlΣτ Xo o ΝonΝEY]MA
3
I

D/E
Kατηγoρiα 3 σημειο 3β Θαλdσσεs αρΘμ. 33 ΣEK τΙemcard (R) 32' 30G3ο
oρθη oνoμασΙα απoσtoληs: α]Θον0λη. Kατηγoρtα 3 oμdδα σUσκεUασiαs ]l
oρΘi oνομασio απoστολiζ: α]Θαν0λη. Koτηγoρiα 3 ot]doα σUσκεUσσιοζ ]l

s7 -το δοΧεio νo δοτηρεitα ερμητκd κλε]σμaνο
s16- λ4ακρld απa πηγεζoνdφλεξηζ lMην καriζετε'
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