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DOW HELLAS A.E. ζαξ εκεαννφκεζ ηαζ ζαξ ζοιαμοθεφεζ κα ιεθεηήζεηεηαζ κα ηαηακμήζεηε ημ πθήνεξ 
ΓΓΑ(Τ), ηαεχξ ημ πανυκ έκηοπμ πενζέπεζ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ. αξ ζοιαμοθεφμοιε κα πάνεηε ηζξ 
πνμθοθάλεζξ πμο μνίγμκηαζ ζημ πανυκ έββναθμ, εηηυξ ηζ ακ μζ ζοκεήηεξ πνήζδξ απαζημφκ άθθεξ 
ηαηάθθδθεξ ιεευδμοξ ή εκένβεζεξ. 
 

ΣΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΤΙΑ/ΜΕΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

1.1 Αλαγλσξηζηηθφο θσδηθφο πξντφληνο 
Ολνκαζία πξνΐφληνο: SILASTIC™ RTV-3081-F Mould-Making Curing Agent 
 
 

1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδφκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπφκελεο 
ρξήζεηο 
Πξνζδηνξηδφκελεο ρξήζεηο: Πανάβμκηεξ αμοθηακζζιμφ  Πμθοιενέξ   
 
1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
DOW HELLAS A.E. 
ATRINA CENTER 
32 KIFISIAS AVENUE 
151 25 MAROUSI 
GREECE 
 
Αξηζκφο ηειεθψλνπ πιεξνθφξεζεο 
πειαηψλ : 

(31) 115 67 2626 
SDSQuestion@dow.com 

 
 
1.4 ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ 
24σξε επηθνηλσλία έθηαθηεο αλάγθεο: 00 30 22920 62297 
Δπηθνηλσλήζηε ζηνλ αξηζκφ εθηάθηνπ αλάγθεο 166 (ΔΚΑΒ): 30/22920 62297 
 

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

2.1 Σαμηλφκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο 
 
Σαμηλφκεζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008: 
Σμλζηυηδηα βζα ηδκ ακαπαναβςβή - Καηδβμνία 2 - H361 
Δζδζηή ημλζηυηδηα ζηα υνβακα ζηυπμοξ - επακαθαιαακυιεκδ έηεεζδ - Καηδβμνία 2 - Απυ ζηυιαημξ - 
H373 
Γζα ημ πθήνεξ ηείιεκμ ηςκ Ζ-Φνάζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε αοηή ηδκ εκυηδηα, αθέπε Δκυηδηα 16. 
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2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 
 
Δπηζήκαλζε ζχκθσλε κε ην θαλνληζκφ (ΔΚ) Αξηζ. 1272/2008 [ΣΔ/ΠΔ]: 
 
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ 
 

 
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: ΠΡΟΟΥΗ 
 
Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο 
H361 Ύπμπημ βζα πνυηθδζδ αθάαδξ ζηδ βμκζιυηδηα ή ζημ έιανομ. 
H373 Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθάαεξ ζηα υνβακα (Κφζηδ, Νεθνά, Κεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια) 

φζηενα απυ παναηεηαιέκδ ή επακεζθδιιέκδ έηεεζδ θυβς ηαηάπμζδξ. 
 
Γειψζεηο πξνθπιάμεσλ 
P201 Δθμδζαζηείηε ιε ηζξ εζδζηέξ μδδβίεξ πνζκ απυ ηδ πνήζδ. 
P202 Μδκ ημ πνδζζιμπμζήζεηε πνζκ δζααάζεηε ηαζ ηαηακμήζεηε ηζξ μδδβίεξ πνμθφθαλδξ. 
P260 Μδκ ακαπκέεηε ζηυκδ, ηαπκυ, αένζμ, μιίπθδ, αηιμφξ ή/ηαζ ρεηαζιυ. 
P280 Φμνέζηε πνμζηαηεοηζηά βάκηζα, πνμζηαηεοηζηυ νμοπζζιυ, πνμζηαζία ιαηζχκ ή/ηαζ 

πνμζηαζία πνμζχπμο. 
P308 + P313 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ έηεεζδξ ή πζεακήξ έηεεζδξ: οιαμοθεοεείηε ή/ηαζ επζζηεθεείηε 

βζαηνυ. 
P501 Απμννίρηε ηα πενζεπυιεκα ή/ηαζ ημκ πενζέηηδ ζε εβηεηνζιέκδ ιμκάδα δζάεεζδξ 

απμαθήηςκ. 
 
Πεξηέρεη Σνζιεεμλοθαζκοθμζζθάκζμ; Γζξ [(2-αζεοθμ-2,5-δζιεεοθμελακμτθμ) μλο] (δζιεεοθμ) 

ζηακάκζμ 
 
2.3 Άιινη θίλδπλνη 
Σμ πνμσυκ αοηυ δεκ πενζέπεζ μοζίεξ πμο εηηζιχκηαζ υηζ είκαζ ΑΒΣ ή αΑαΒ ζε επίπεδα 0,1% ή 
ορδθυηενα. 
 

ΣΜΗΜΑ 3: ΤΝΘΕΗ/ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

 
Υεκηθφο ραξαθηεξηζκφο: Έκςζδ μνβακμηίκδξ 
3.2 Μείγκαηα 
 
Σμ πνμσυκ είκαζ ιίβια. 
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Αξηζκφο CAS 
/  

EK-Αξηζ. /  
Αξηζκφο 

θαηαιφγνπ 

Αξηζκφο 
θαηαρψξηζεο 

REACH 
πγθέληξσζε πζηαηηθφ 

Σαμηλφκεζε: 
ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 

 

Αξηζκφο CAS 
2996-92-1 
EK-Αξηζ. 
221-066-9 
Αξηζκφο 

θαηαιφγνπ 
 –  

01-2119964479-19 
 

>= 9,0 - <= 13,0 % Σνζιεεμλοθαζκοθμζζ
θάκζμ 

Flam. Liq. - 3 - H226 
Acute Tox. - 4 - H302 
STOT RE - 2 - H373 
 

Αξηζκφο CAS 
68928-76-7 
EK-Αξηζ. 
273-028-6 
Αξηζκφο 

θαηαιφγνπ 
 –  

01-2120770324-57 
 

>= 5,0 - <= 8,0 % Γζξ [(2-αζεοθμ-2,5-
δζιεεοθμελακμτθμ) 
μλο] (δζιεεοθμ) 
ζηακάκζμ 

Acute Tox. - 4 - H302 
Repr. - 2 - H361 
STOT RE - 1 - H372 
Aquatic Chronic - 3 - H412 
 

Αξηζκφο CAS 
67-56-1 

EK-Αξηζ. 
200-659-6 
Αξηζκφο 

θαηαιφγνπ 
603-001-00-X 

_ >= 0,31 - <= 0,41 % ιεεακυθδ Flam. Liq. - 2 - H225 
Acute Tox. - 3 - H301 
Acute Tox. - 3 - H331 
Acute Tox. - 3 - H311 
STOT SE - 1 - H370 
 

Αξηζκφο CAS 
681-84-5 
EK-Αξηζ. 
211-656-4 
Αξηζκφο 

θαηαιφγνπ 
 –  

_ <= 0,14 % Ονεμπονζηζηυ 
ηεηναιεεφθζμ 

Flam. Liq. - 3 - H226 
Acute Tox. - 1 - H330 
Skin Irrit. - 2 - H315 
Eye Dam. - 1 - H318 
STOT RE - 1 - H372 
 

Γζα ημ πθήνεξ ηείιεκμ ηςκ Ζ-Φνάζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε αοηή ηδκ εκυηδηα, αθέπε Δκυηδηα 16. 
 
 

ΣΜΗΜΑ 4: ΜΕΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξψησλ βνεζεηψλ 
4.2 εκαληηθφηεξα ζπκπηψκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο:  
Δηηυξ απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ «Πενζβναθή ηςκ ιέηνςκ πνχηςκ αμδεεζχκ» 
(παναπάκς) ηαζ ζηδκ «Έκδεζλδ μζαζδήπμηε απαζημφιεκδξ άιεζδξ ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ εζδζηήξ 
εεναπείαξ» (παναηάης), ηοπυκ πνυζεεηα ζδιακηζηά ζοιπηχιαηα ηαζ επζδνάζεζξ πενζβνάθμκηαζ ζηδκ 
Δκυηδηα 11: Σμλζημθμβζηέξ πθδνμθμνίεξ. 
 
4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνχκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 
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ΣΜΗΜΑ 5: ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 
 

Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Αθνυξ ζηαεενυξ ζε αθημυθδ.  Ξδνή άιιμξ.  Ξδνά πδιζηά 
ιέζα πονυζαεζδξ.   
 
Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Γέζιδ πεπζεζιέκμο κενμφ δζ' εηημλεφζεςξ.  Μδ 
πνδζζιμπμζείηε άιεζδ νμή κενμφ..   

 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νπζία ή ην κείγκα 
 

Δπηθίλδπλα πξντφληα θαχζεσο: Ολείδζα ημο άκεναημξ.  Ολείδζμ ημο πονζηίμο.  
Φμνιαθδεΰδδ.  Mεηαθθζηά μλείδζα.  Oλείδζα αγχημο (NOx).   
 
Αζπλήζηζηνη θίλδπλνη απφ Ππξθαγηά θαη Έθξεμε: Ζ επζζηνμθή ηδξ θθυβαξ απυ ιεβάθδ 
απυζηαζδ είκαζ δοκαηή..  Ζ έηεεζδ ζε ηαφζζια πνμσυκηα ιπμνεί κα είκαζ ηίκδοκμξ βζα ηδκ 
οβεία..  Οζ αηιμί πζεακυκ ζπδιαηίγμοκ ιε ημκ αένα εηνδηηζηυ ιείβια..   

 
5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 
 

Γηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο: Γζα ηδ ρήλδ ηςκ ηθεζζηχκ δμπείςκ 
πνδζζιμπμζείζηε ρέηαζια κενμφ..  Δηηεκχζηε ηδκ πενζμπή..  Σμ ιμθοζιέκμ κενυ ηδξ 
απυζαεζδξ πνέπεζ κα ζοθθέβεηαζ λεπςνζζηά ηαζ κα ιδκ απμννίπηεηαζ ζηδκ απμπέηεοζδ..  Σα 
οπμθείιιαηα ηδξ πονηαβζάξ ηαζ ημ ιμθοζιέκμ κενυ ηδξ απυζαεζδξ πνέπεζ κα δζαηεεμφκ 
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηςκ ημπζηχκ ανπχκ..  Υνδζζιμπμζείζηε οδαημρεηαζιυ βζα κα 
δνμζίζεηε ηαδμπεία πμο είκαζ εηηεεζιέκα ζηδκ πονηαβζά ηαεχξ ηαζ ηδκ εονφηενδ γχκδ πμο 
πνμζαθήεδηε απυ ηδ θςηζά, ιέπνζ δ θςηζά κα ζαήζεζ ηαζ κα πενζμνζζηεί μ ηίκδοκμξ ηδξ 
επακάθθελδξ..  Μδ πνδζζιμπμζείηε δέζιδ πεπζεζιέκμο κενμφ δζ' εηημλεφζεςξ πνμξ απμθοβή 
δζαζημνπζζιμφ ηαζ ελάπθςζδξ ηδξ θςηζάξ..   
Υνδζζιμπμζήζηε ιέζα πονυζαεζδξ πμο είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.  
Αθαζνέζηε ηα αηέναζα δμπεία απυ ηδκ πενζμπή πονηαβζάξ, εάκ αοηυ είκαζ αζθαθέξ κα ημ 
πνάλεηε.   
 
Δηδηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: ε πενίπηςζδ πονηαβζάξ 
έπεηε αοημδφκαιδ ακαπκεοζηζηή ζοζηεοή..  Υνδζζιμπμζήζηε πνμζςπζηή εκδοιαζία 
πνμζηαζίαξ..   

 

ΣΜΗΜΑ 6: ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΤΦΑΙΑ ΕΚΛΤΗ 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 
Απμιαηνφκεηε υθεξ ηζξ πδβέξ ακάθθελδξ.  Υνδζζιμπμζήζηε πνμζςπζηή εκδοιαζία πνμζηαζίαξ.  
Αημθμοεήζηε ηζξ ζοιαμοθέξ βζα αζθαθή πεζνζζιυ ηαζ ηζξ ζοζηάζεζξ βζα αημιζηυ πνμζηαηεοηζηυ 
ελμπθζζιυ.   
 
6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: Ζ απμαμθή ζημ πενζαάθθμκ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ.  Διπμδίζηε 
ηδ πενεηαίνς δζαννμή ηαζ δζαζημνπζζιυ, ακ αοηυ είκαζ δοκαηυ δίπςξ ηίκδοκμ.  Διπμδίζηε ηδκ 
ελάπθςζδ ζε ιεβάθδ πενζμπή (π.π. ιέζς πενζμνζζιμφ ή θνάβιαηα εθαίμο).  Σμ ιμθοζιέκμ κενυ 
πθφζεςξ ζοθθέβεηαζ ηαζ δζαηίεεηαζ.  Δζδμπμζείζηε ηζξ ημπζηέξ οπδνεζίεξ, ακ οπάνπεζ ζδιακηζηυξ 
δζαζημνπζζιυξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί.   
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6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκφ θαη θαζαξηζκφ: Πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ενβαθεία πμο 
δεκ πανάβμοκ ζπζκεήνα.  οβηεκηνχζηε ιε αδνακέξ ιέζμ απμννυθδζδξ.  Αένζα/αηιμί/κέθμζ 
απμιαηνφκμκηαζ ιε ρεηαζιυ κενμφ.  Καεανίζηε ηα οπυθμζπα οθζηά απυ ηδ δζαννμή ιε ημ ηαηάθθδθμ 
απμννμθδηζηυ.  Οζ ημπζημί ή εεκζημί ηακμκζζιμί εκδέπεηαζ κα εθανιμζημφκ ζε πενίπηςζδ 
απεθεοεένςζδξ ηαζ απυννζρδξ ημο οθζημφ αοημφ, ηαεχξ ηαζ υζςκ οθζηχκ ηαζ ηειαπίςκ 
πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ημκ ηαεανζζιυ ηςκ απεθεοεενςιέκςκ μοζζχκ. Θα πνέπεζ κα πνμζδζμνίζεηε 
πμζμζ ηακμκζζιμί είκαζ εθανιμζηέμζ.  Γζα ιεβάθεξ ηδθίδεξ, πανάζπεηε ακηζπθδιιονζηά ακαπχιαηα ή 
άθθεξ ηαηάθθδθεξ ζηεβακέξ γχκεξ βζα κα απμηνέρεηε ηδκ ελάπθςζδ ημο οθζημφ. Δάκ είκαζ δοκαηή δ 
άκηθδζδ ημο οθζημφ πμο πνμένπεηαζ απυ ηα ακηζπθδιιονζηά ακαπχιαηα, απμεδηεφζεηε ημ ακαηηδεέκ 
οθζηυ ζημκ ηαηάθθδθμ πενζέηηδ.  ηζξ εκυηδηεξ 13 ηαζ 15 ημο πανυκημξ θφθθμο αζθαθείαξ δεδμιέκςκ 
πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ απαζηήζεζξ μνζζιέκςκ ημπζηχκ ή εεκζηχκ ηακμκζζιχκ.   
 
6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα:  
Βθέπε ηιήιαηα: 7, 8, 11, 12 ηαζ 13.   
 

ΣΜΗΜΑ 7: ΦΕΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκφ: Μδκ ακαπκέεηε ημοξ αηιμφξ ή ηα εηκέθςιαηα.  Μδ 
ηαηαπίκεηε.  Απμθεφβεηε ηδκ επαθή ιε ηα ιάηζα.  Απμθεφβεηε ηδκ ιαηνάξ δζανηείαξ ή επακεζθδιιέκδ 
επαθή ιε ημ δένια.  Να δζαηδνείηαζ μ πενζέηηδξ ενιδηζηά ηθεζζηυξ.  Φοθάληε ημ ιαηνζά απυ πδβέξ 
εένιακζδξ ηαζ ακάθθελδξ.  Λάαεηε πνμζηαηεοηζηά ιέηνα έκακηζ δθεηηνμζηαηζηχκ εηηεκχζεςκ.  
Φνμκηίζηε κα απμηνέρεηε ηζξ δζαννμέξ, ηα απυαθδηα ηαζ κα εθαπζζημπμζήζεηε ηδκ απεθεοεένςζδ ζημ 
πενζαάθθμκ.  Σα ηαηά ημκ πεζνζζιυ πδιζηχκ μοζζχκ ζοκζζηχιεκα ιέηνα πνμζηαζίαξ πνέπεζ κα 
θαιαάκμκηαζ οπ' υρδ.   
Υνδζζιμπμζείζηε ημπζηυ ελαενζζιυ βζα ηα ακαδζδυιεκα αένζα.  Γείηε Μδπακζηά ιέηνα ζημ ηιήια 
ΈΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ/ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ.   
 
7.2 πλζήθεο αζθαινχο θχιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ αζπκβίβαζησλ θαηαζηάζεσλ: 
Απμεδηεφεηαζ ζε δμπεία πμο ιε ζςζηή ζήιακζδ.  Φοθάζζεηαζ ηθεζδςιέκμ.  Γζαηδνείηαζ ηαθά ηθεζζηυ.  
Γζαηδνείηαζ ηνφμ, ζε ηαθά ελαενζγυιεκμ πχνμ.  Απμεδηεφεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζδζαίηενεξ εεκζηέξ 
κμιζηέξ δζαηάλεζξ.  Φοθάληε ημ ιαηνζά απυ πδβέξ εένιακζδξ ηαζ ακάθθελδξ.   
 

Μδκ απμεδηεφεηε ιε ημοξ αηυθμοεμοξ ηφπμοξ πνμσυκηςκ:  Ηζπονά μλεζδςηζηά ιέζα.  Δηνδηηζηά.  
Αένζα.   
Αηαηάθθδθα οθζηά βζα δμπεία: Καιία βκςζηή.   
 
7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο: Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ακαηνέληε ζημ ηεπκζηυ δεθηίμ 
δεδμιέκςκ βζα ημ πνμσυκ. 
 

ΣΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΦΟ ΣΗ ΕΚΘΕΗ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 
Δθυζμκ οπάνπμοκ μνζαηέξ ηζιέξ έηεεζδξ, ακαβνάθμκηαζ παναηάης.  Ακ δεκ ειθακίγμκηαζ μνζαηέξ 
ηζιέξ έηεεζδξ, ηυηε δεκ οπάνπμοκ ηζιέξ πμο έπμοκ εθανιμβή. 
πζηαηηθφ Οδεγία Σχπνο θαηαρψξεζεο Σηκή 

Σνζιεεμλοθαζκοθμζζθάκζμ Dow IHG TWA    5 ppm 
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Γζξ [(2-αζεοθμ-2,5-

δζιεεοθμελακμτθμ) μλο] 

(δζιεεοθμ) ζηακάκζμ 

ACGIH TWA  0,1 mg/m3  , 

Καζζίηενμξ 

 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: Κεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια;  immune eff: Δπζπηχζεζξ 
ακμζμπμζδηζημφ;  URT irr: Δνεεζζιυξ ακςηένμο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ;  
headache: Πμκμηέθαθμξ;  eye irr: Δνεεζζιυξ ηςκ μθεαθιχκ;  nausea: Ναοηία;  A4: 
Γεκ ηαλζκμιείηαζ ςξ ηανηζκμβυκμ βζα ημκ άκενςπμ;  Skin: Κίκδοκμξ δενιαηζηήξ 
απμννυθδζδξ;  varies: Πμζηίθθεζ 

 ACGIH STEL  0,2 mg/m3  , 

Καζζίηενμξ 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: Κεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια;  immune eff: Δπζπηχζεζξ 

ακμζμπμζδηζημφ;  URT irr: Δνεεζζιυξ ακςηένμο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ;  
headache: Πμκμηέθαθμξ;  eye irr: Δνεεζζιυξ ηςκ μθεαθιχκ;  nausea: Ναοηία;  A4: 
Γεκ ηαλζκμιείηαζ ςξ ηανηζκμβυκμ βζα ημκ άκενςπμ;  Skin: Κίκδοκμξ δενιαηζηήξ 
απμννυθδζδξ;  varies: Πμζηίθθεζ 

 GR OEL TWA  0,1 mg/m3  , 

Καζζίηενμξ 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: Γ: Ζ έκδεζλδ 'δένια' (Γ), δ μπμία επζζδιαίκεζ μνζζιέκμοξ 

πδιζημφξ πανάβμκηεξ ημο πίκαηα ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 3, οπμκμεί ηδκ πζεακή 
ζοιαμθή ζηδκ ζοκμθζηή έηεεζδ ημο ενβαγυιεκμο ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ αοηχκ ηςκ 
πδιζηχκ παναβυκηςκ πμο απμννμθάηαζ δζαιέζμο ημο δένιαημξ ηαηά ηδκ άιεζδ 
επαθή ιαγί ημοξ. 

 GR OEL STEL  0,2 mg/m3  , 

Καζζίηενμξ 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: Γ: Ζ έκδεζλδ 'δένια' (Γ), δ μπμία επζζδιαίκεζ μνζζιέκμοξ 

πδιζημφξ πανάβμκηεξ ημο πίκαηα ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 3, οπμκμεί ηδκ πζεακή 
ζοιαμθή ζηδκ ζοκμθζηή έηεεζδ ημο ενβαγυιεκμο ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ αοηχκ ηςκ 
πδιζηχκ παναβυκηςκ πμο απμννμθάηαζ δζαιέζμο ημο δένιαημξ ηαηά ηδκ άιεζδ 
επαθή ιαγί ημοξ. 

ιεεακυθδ ACGIH TWA    200 ppm 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: headache: Πμκμηέθαθμξ;  nausea: Ναοηία;  dizziness: Εάθδ;  

eye dam: Βθάαδ μθεαθιχκ;  BEI: Οοζίεξ βζα ηζξ μπμίεξ οπάνπεζ Γείηηδξ ή Γείηηεξ 
Βζμθμβζηήξ Έηεεζδξ ( αθ. εκυηδηα BEI®);  Skin: Κίκδοκμξ δενιαηζηήξ απμννυθδζδξ 

 ACGIH STEL    250 ppm 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: headache: Πμκμηέθαθμξ;  nausea: Ναοηία;  dizziness: Εάθδ;  

eye dam: Βθάαδ μθεαθιχκ;  BEI: Οοζίεξ βζα ηζξ μπμίεξ οπάνπεζ Γείηηδξ ή Γείηηεξ 
Βζμθμβζηήξ Έηεεζδξ ( αθ. εκυηδηα BEI®);  Skin: Κίκδοκμξ δενιαηζηήξ απμννυθδζδξ 

 2006/15/EC TWA  260 mg/m3  200 ppm 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: Δκδεζηηζηυ;  δένια: Ακαβκςνίγεζ ηδκ πζεακυηδηα ζδιακηζηήξ 

πνυζθδρδξ ιέζς ημο δένιαημξ 

 GR OEL TWA  260 mg/m3  200 ppm 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: Γ: Ζ έκδεζλδ 'δένια' (Γ), δ μπμία επζζδιαίκεζ μνζζιέκμοξ 

πδιζημφξ πανάβμκηεξ ημο πίκαηα ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 3, οπμκμεί ηδκ πζεακή 
ζοιαμθή ζηδκ ζοκμθζηή έηεεζδ ημο ενβαγυιεκμο ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ αοηχκ ηςκ 
πδιζηχκ παναβυκηςκ πμο απμννμθάηαζ δζαιέζμο ημο δένιαημξ ηαηά ηδκ άιεζδ 
επαθή ιαγί ημοξ. 

 GR OEL STEL  325 mg/m3  250 ppm 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: Γ: Ζ έκδεζλδ 'δένια' (Γ), δ μπμία επζζδιαίκεζ μνζζιέκμοξ 

πδιζημφξ πανάβμκηεξ ημο πίκαηα ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 3, οπμκμεί ηδκ πζεακή 
ζοιαμθή ζηδκ ζοκμθζηή έηεεζδ ημο ενβαγυιεκμο ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ αοηχκ ηςκ 
πδιζηχκ παναβυκηςκ πμο απμννμθάηαζ δζαιέζμο ημο δένιαημξ ηαηά ηδκ άιεζδ 
επαθή ιαγί ημοξ. 

Ονεμπονζηζηυ ηεηναιεεφθζμ ACGIH TWA    1 ppm 
 Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ: URT irr: Δνεεζζιυξ ακςηένμο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ;  

eye dam: Βθάαδ μθεαθιχκ 

 GR OEL TWA  6 mg/m3  1 ppm 

 GR OEL STEL  30 mg/m3  5 ppm 
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Βηνινγηθέο νξηαθέο ηηκέο επγγαεικαηηθήο έθζεζεο 

πζηαηηθά CAS-

Αξηζ. 

Παξάκεηξν

η ειέγρνπ 

Βηνινγηθφ 

δείγκα 

Υξφλνο 

δεηγκαην

ιεςίαο. 

Δπηηξεπφκελ

ε 

ζπγθέληξσζε 

Βάζε 

ιεεακυθδ 67-56-1 Μεεακυθδ Οφνα Σέθμξ ηδξ 

αάνδζαξ 

(ημ 

ζοκημιυηε

νμ δοκαηυ 

ιεηά ηδκ 

παφζδ ηδξ 

έηεεζδξ) 

15 mg/l ACGIH 

BEI 

 
Δπίπεδν ρσξίο επηπηψζεηο 
Σνζιεεμλοθαζκοθμζζθάκζμ 

Δξγαδφκελνη 
Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - 

συστεμικά 

αποτελέσματα 

Μακποχπόνια - τοπικά 

αποτελέσματα 

Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή 

2,5 mg / 

kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

40,2 

mg/m3 

n.a. n.a. 2,5 mg / 

kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

40,2 

mg/m3 

n.a. n.a. 

 

Καηαλαισηέο 

Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - 

τοπικά 

αποτελέσματα 
Γένια Δζζπκμή Απυ 

ζηυιαημξ 

Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Απυ 

ζηυιαημξ 

Γένια Δζζπκμή 

33,3 mg / 

kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

10 

mg/m3 

n.a. n.a. n.a. 1,7 mg / 

kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

10 

mg/m3 

0,7 mg / 

kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

n.a. n.a. 

 

ιεεακυθδ 

Δξγαδφκελνη 
Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - 

συστεμικά 

αποτελέσματα 

Μακποχπόνια - τοπικά 

αποτελέσματα 

Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή 

40 mg / kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

260 

mg/m3 

n.a. 260 

mg/m3 

40 mg / kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

260 

mg/m3 

n.a. 260 mg/m3 

 

Καηαλαισηέο 
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Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - 

τοπικά 

αποτελέσματα 
Γένια Δζζπκμή Απυ 

ζηυιαημξ 

Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Απυ 

ζηυιαημξ 

Γένια Δζζπκμή 

8 mg / kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

50 

mg/m3 

8 mg / kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

n.a. 50 

mg/m3 

8 mg / kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

50 

mg/m3 

8 mg / kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

n.a. 50 

mg/m3 

 

Ονεμπονζηζηυ ηεηναιεεφθζμ 

Δξγαδφκελνη 
Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - 

συστεμικά 

αποτελέσματα 

Μακποχπόνια - τοπικά 

αποτελέσματα 

Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή 
n.a. n.a. n.a. n.a. 0,3 mg / 

kg 

ζςιαηζηυ 

αάνμξ / 

διένα 

n.a. n.a. 93 mg/m3 

 

Καηαλαισηέο 

Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Μακποχπόνια - 

τοπικά 

αποτελέσματα 
Γένια Δζζπκμή Απυ 

ζηυιαημξ 

Γένια Δζζπκμή Γένια Δζζπκμή Απυ 

ζηυιαημξ 

Γένια Δζζπκμή 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 
 

πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο 

Σνζιεεμλοθαζκοθμζζθάκζμ 

Σκήκα PNEC 

Γθοηυ κενυ 0,24 mg/l  

Θαθάζζζμ φδςν 0,024 mg/l  

Ίγδια ημο βθοημφ κενμφ 0,24 mg/kg  

Θαθάζζζμ ίγδια 0,024 mg/kg  

Δδαθμξ 0,07 mg/kg  

Μμκάδα επελενβαζίαξ θοιάηςκ 74 mg/l  

 

ιεεακυθδ 

Σκήκα PNEC 

Γθοηυ κενυ 20,8 mg/l  

Θαθάζζζμ φδςν 2,08 mg/l  

Γζαηεημιιέκδ πνήζδ / απεθεοεένςζδ 1540 mg/l  

Μμκάδα επελενβαζίαξ θοιάηςκ 100 mg/l  

Ίγδια ημο βθοημφ κενμφ 77 mg/kg  

Θαθάζζζμ ίγδια 7,7 mg/kg  

Δδαθμξ 100 mg/kg  
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Ονεμπονζηζηυ ηεηναιεεφθζμ 

Σκήκα PNEC 

Γθοηυ κενυ 5 mg/l  

Θαθάζζζμ φδςν 0,5 mg/l  

Ίγδια ημο βθοημφ κενμφ 4,44 mg/kg  

Θαθάζζζμ ίγδια 0,44 mg/kg  

Δδαθμξ 0,99 mg/kg  

Μμκάδα επελενβαζίαξ θοιάηςκ > 1 mg/l  

 

 
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο 
Βθ. ΔΝΟΣΖΣΑ 7: «Υεζνζζιυξ ηαζ απμεήηεοζδ» ηαζ ΔΝΟΣΖΣΑ 13: «Δλάθεζρδ μοζίαξ/ 
παναζηεοάζιαημξ» ζπεηζηά ιε ηα ιέηνα βζα ηδκ απμθοβή αηναίαξ πενζααθθμκηζηήξ έηεεζδξ ηαηά ηδ 
πνήζδ ηαζ ηδκ απυννζρδ ηςκ απμαθήηςκ. 
 

ΣΜΗΜΑ 9: ΥΤΙΚΕ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο 
Όςε 

Φπζηθή θαηάζηαζε οβνυ   

Υξψκα Γζαοβέξ έςξ εθαθνχξ εμθυ, άπνςιμ   

Οζκή: εθαθνυ   

Σηκή θαησθιίνπ νζκήο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία   

pH Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

εκείν ηήμεο/πεξηνρή ηήμεο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

εκείν πήμεο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

εκείν βξαζκνχ (760 mmHg) > 35 °C  

εκείν αλάθιεμεο Μέζνδνο Pensky-Martens θιεηζηνχ θππέιινπ 64 °C  

Σαρχηεηα εμάηκηζεο (νμηθφο 
βνπηπιεζηέξαο = 1) 

Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

Aλαθιεμηκφηεηα (ζηεξεφ, αέξην) Mδ εθανιυζζιμ   

Αλαθιεμηκφηεηα (πγξά) Mδ εθανιυζζιμ   

Καηψηεξν φξην έθξεμεο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία   

Αλψηεξν φξην έθξεμεο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία   

Πίεζε αηκνχ  Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

ρεηηθή ππθλφηεηα αηκψλ (αέξαο 
= 1) 

Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία  

ρεηηθή ππθλφηεηα ( λεξφ = 1) 0,969  

Τδαηνδηαιπηφηεηα Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-
νθηαλφιε/λεξφ 

Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία   

Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία   

Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία   
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Γπλακηθφ ημψδεο 40 mPa.s  

Κηλεκαηηθφ ημψδεο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο Μδ εηνδηηζηυ  

Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο Ζ μοζία ή ημ ιείβια δεκ ηαλζκμιείηαζ ςξ μλεζδςηζηυ.  

 
9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 

Μνξηαθφ βάξνο Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

Μέγεζνο ζσκαηηδίσλ Mδ εθανιυζζιμ 

 
ΠΡΟΟΥΖ: Σα θοζζηά ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ακςηένς είκαζ ηοπζηέξ ηζιέξ ηαζ δεκ πνέπεζ κα 
θαιαάκμκηαζ ςξ πνμζδζμνζζιυξ. 
 

ΣΜΗΜΑ 10: ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

10.1 Αληηδξαζηηθφηεηα: Μδ ηαλζκμιδιέκμ ςξ ηίκδοκμξ ακηζδναζηζηυηδηαξ.   
 
10.2 Υεκηθή ζηαζεξφηεηα: ηαεενυ ηάης απυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ.   
 
10.3 Πηζαλφηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: Μπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε ζζπονμφξ μλεζδςηζημφξ 
πανάβμκηεξ.  Οζ Ααηιμί είκαζ δοκαηυκ κα ζπδιαηίζμοκ ιε ημκ αένα ιείβια ζηακυ κα εηναβεί.  Καφζζιμ 
οβνυ.   
  
10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: Θενιυηδηα, θθυβεξ ηαζ ζπίεεξ.   
 
10.5 Με ζπκβαηά πιηθά: Ολεζδςηζηά ιέζα   
 
10.6 Δπηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο:  
Σα πνμσυκηα δζάζπαζδξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ:  θμνιαθδεΰδδ.  Propyl alcohol.  ιεεακυθδ.  
αεκγυθζμ 
.   

ΣΜΗΜΑ 11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
Οι ηοξικολογικέρ πληποθοπίερ εμθανίζονηαι ζε αςηό ηο ημήμα όηαν είναι διαθέζιμα ηέηοια δεδομένα. 
 
11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηψζεηο 
 
Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο νδνχο έθζεζεο 
Δζζπκμή, Δπαθή ιε ηα ιάηζα, Δπαθή ιε ημ δένια, Καηάπμζδ.   

 

Ομεία ηνμηθφηεηα (αληηπξνζσπεχεη βξαρππξφζεζκεο εθζέζεηο κε άκεζεο επηδξάζεηο - δελ 
ππάξρνπλ γλσζηέο ρξφληεο/θαζπζηεξεκέλεο επηδξάζεηο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

Ομεία ηνμηθφηεηα απφ ηνπ ζηφκαηνο 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πληρουορίες για τα σσστατικά: 
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Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Με αάζδ δεδμιέκα απυ δμηζιαζίεξ.  LD50, Ανμοναίμξ, 1 049 mg/kg   
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
LD50, Ανμοναίμξ, 894 mg/kg   
 
κεζαλφιε 
Ζ ιεεακυθδ είκαζ ελαζνεηζηά ημλζηή βζα ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 
επζδνάζεζξ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια, δζαηαναπέξ ηδξ υναζδξ ιέπνζ ηφθθςζδ, 
ιεηααμθζηή μλέςζδ, ηαζ εηθοθζζηζηέξ αθάαεξ ζε άθθα υνβακα, ζοιπενζθαιαακμιέκμο 
ημο ήπαημξ, ημο κεθνμφ ηαζ ηδξ ηανδζάξ.  Oζ αθθμζχζεζξ ιπμνεί κα ηαεοζηενήζμοκ.  
LD50, Ανμοναίμξ, > 5 000 mg/kg   
 
Θακαηδθυνα δυζδ, Άκενςπμξ, 340 mg/kg   Δηηζιχιεκμ.  
 
Θακαηδθυνα δυζδ, Άκενςπμξ, 29 - 237 ml  Δηηζιχιεκμ.  
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Ζ ημλζηυηδηα εεςνείηαζ παιδθή ζε εθάπαλ δζα ημο ζηυιαημξ δυζδ.  Ζ ηαηάπμζδ 
ιζηνχκ πμζμηήηςκ ζφιθςκα ιε ηζξ ηακμκζηέξ θεζημονβίεξ πεζνζζιμφ είκαζ απίεακμ κα 
πνμηαθέζεζ αθάαδ. Ζ ηαηάπμζδ ιεβαθφηενςκ πμζμηήηςκ απυ αοηέξ ιπμνεί κα 
πνμηαθέζεζ αθάαδ.   
 
Γζα πανυιμζα οθζηά  LD50, Ανμοναίμξ, ανζεκζηυ ηαζ εδθοηυ, > 2 000 mg/kg  ηδ 
ζοβηεηνζιέκδ ζοβηέκηνςζδ δεκ ζδιεζχεδηακ εάκαημζ.  

 
Ομεία ηνμηθφηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πληρουορίες για τα σσστατικά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Γζα πανυιμζα οθζηά  LD50, Ανμοναίμξ, > 2 000 mg/kg  
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
LD50, Ανμοναίμξ, > 2 000 mg/kg  
 
κεζαλφιε 
Οζ επζδνάζεζξ ηδξ ιεεακυθδξ είκαζ μζ ίδζεξ υπςξ παναηδνήεδηακ ιέζς ηδξ έηεεζδξ 
δζα ηδξ ζημιαηζηήξ μδμφ ηαζ ηδξ εζζπκμήξ, ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηαηάπηςζδ ημο 
ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ (ΚΝ), δζαηαναπέξ ηδξ υναζδξ ιέπνζ ηφθθςζδ, 
ιεηααμθζηή μλέςζδ, ιε επζδνάζεζξ ζηα ζοζηήιαηα μνβάκςκ υπςξ ζοηχηζ, ηα κεθνά 
ηαζ ηδκ ηανδζά, αηυιδ ηαζ εάκαημ.  LD50, Κμοκέθζ, 15 800 mg/kg  
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
LC50, Κμοκέθζ, 17 544 mg/kg  
 
Μία ιυκμ παναηεηαιέκδ έηεεζδ είκαζ απίεακμ κα μδδβήζεζ ζηδκ απμννυθδζδ 
επζαθααχκ πμζμηήηςκ ηδξ μοζίαξ απυ ημ δένια._   

 
Ομεία ηνμηθφηεηα δηά ηεο εηζπλνήο 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
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Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Σμ LC50 δεκ έπεζ πνμζδζμνζζηεί.   
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Σμ LC50 δεκ έπεζ πνμζδζμνζζηεί.   
 
κεζαλφιε 
Δπζηοβπάκμκηαζ εφημθα ζοβηεκηνχζεζξ αηιμφ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ 
ζμαανέξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ, αηυιδ ηαζ εάκαημ.  ε παιδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ:  
Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακαπκεοζηζηυ ενεεζζιυ ηαζ ηαηάπηςζδ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ 
ζοζηήιαημξ.  Σα ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ ηεθαθαθβία, ίθζββμ ηαζ κάνηςζδ, πμο 
ελεθίζζμκηαζ ζε αζοκένβεζα ηαζ απχθεζα αζζεήζεςκ.  Ζ εζζπκμή ιεεακυθδξ ιπμνεί κα 
πνμηαθέζεζ επζδνάζεζξ μζ μπμίεξ πμζηίθμοκ απυ πμκμηέθαθμ, κάνηςζδ ηαζ 
ελαζεέκζζδ ηδξ υναζδξ έςξ ιεηααμθζηή μλείδςζδ, ηφθθςζδ, αηυιδ ηαζ εάκαημ.  Oζ 
αθθμζχζεζξ ιπμνεί κα ηαεοζηενήζμοκ.   
 
LC50, Ανμοναίμξ, 4 h, αηιυξ, 3 mg/l  
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Δίκαζ δοκαηυ κα επζηεοπεμφκ ζοβηεκηνχζεζξ αηιμφ πμο ιπμνεί κα είκαζ ιμζναίεξ, ιε 
ιία απθή έηεεζδ.  Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ πκεοιμκζηυ ηναοιαηζζιυ.   
 
LC50, Ανμοναίμξ, ανζεκζηυ, 4 h, αηιυξ, 0,392 mg/l  

 
Γηάβξσζε θαη εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Μζα ζφκημιδ ιυκμ έηεεζδ είκαζ απίεακμ κα πνμηαθέζεζ ζδιακηζηυ ενεεζζιυ ζημ δένια. 
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Μζα ζφκημιδ ιυκμ έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εθαθνυ ενεεζζιυ ημο δένιαημξ. 
 
κεζαλφιε 
Ζ παναηεηαιέκδ επαθή ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εθαθνφ ενεεζζιυ ζημ δένια ιε ημπζηή 
ενοενυηδηα. 
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Μζα ζφκημιδ ιυκμ έηεεζδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εθαθνυ ενεεζζιυ ημο δένιαημξ. 

 
νβαξή βιάβε/εξεζηζκφο ησλ καηηψλ 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Με αάζδ ηα δεδμιέκα απυ πανυιμζα οθζηά 
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Οοζζαζηζηά ιδ ενεεζζηζηυ βζα ηα ιάηζα. 
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ εθαθνυ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα. 
Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ εθαθνά πανμδζηή (πνμζςνζκή) αθάαδ ημο ηεναημεζδμφξ. 
 
κεζαλφιε 
Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ ενεεζζιυ ζηα ιάηζα. 
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Δκδέπεηαζ κα πνμηαθέζεζ ζμαανυ ενεεζζιυ ιε ηναοιαηζζιυ ημο ηεναημεζδμφξ δ μπμία ιπμνεί 
κα μδδβήζεζ ζε ιυκζιδ αθάαδ ηδξ υναζδξ, αηυιδ ηαζ ζε ηφθθςζδ. Δκδέπεηαζ κα πνμηθδεμφκ 
πδιζηά εβηαφιαηα. 

 
Δπαηζζεηνπνίεζε 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 
 

Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Γζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο δένιαημξ: 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
Γεκ πνμηάθεζε αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημ δένια υηακ έβζκακ πεζνάιαηα ζε ζκδζηά πμζνίδζα. 
 
Γζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ακαπκεοζηζημφ:  
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα. 

 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Γζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο δένιαημξ: 
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα. 
 
Γζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ακαπκεοζηζημφ:  
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα. 

 
κεζαλφιε 
Γζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο δένιαημξ: 
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα. 
 
Γζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ακαπκεοζηζημφ:  
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα. 

 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
Γεκ πνμηάθεζε αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημ δένια υηακ έβζκακ πεζνάιαηα ζε ζκδζηά πμζνίδζα. 
 
Γζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ακαπκεοζηζημφ:  
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα. 

 
Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθφηεηα ζε Όξγαλα ηφρνπο (Μνλαδηθή έθζεζε) 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 
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Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Σα δζαεέζζια δεδμιέκα δεκ είκαζ ηαηάθθδθα πνμηεζιέκμο κα ηαεμνζζηεί δ εζδζηή ημλζηυηδηα 
ζηα υνβακα - ζηυπμοξ ιεηά απυ εθάπαλ έηεεζδ. 
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Σα δζαεέζζια δεδμιέκα δεκ είκαζ ηαηάθθδθα πνμηεζιέκμο κα ηαεμνζζηεί δ εζδζηή ημλζηυηδηα 
ζηα υνβακα - ζηυπμοξ ιεηά απυ εθάπαλ έηεεζδ. 
 
κεζαλφιε 
Πνμηαθεί αθάαεξ ζηα υνβακα. 
Οδυξ έηεεζδξ : Απυ ζηυιαημξ 
Ονβακα ηυπμζ: Μάηζα, Κεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια 
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Σμ οθζηυ είκαζ δζαανςηζηυ. Σμ οθζηυ δεκ έπεζ ηαλζκμιδεεί ςξ ακαπκεοζηζηά ενεεζζηζηυ. Παν'υθα 
αοηά, ενεεζζιυξ ηδξ άκς ακαπκεοζηζηήξ μδμφ ή δζαανςηζηυηδηα εα πνέπεζ κα είκαζ 
ακαιέκμκηαζ. 

 
Κίλδπλνο απφ Αλαξξφθεζε 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
φιθςκα ιε ηζξ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ, δεκ πνμζδζμνίζηδηε ηακέκαξ ηίκδοκμξ 
ακαννυθδζδξ.   
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Με αάζδ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ, δεκ ακαιέκεηαζ κα απμηεθέζεζ ηίκδοκμ ακαννυθδζδξ.   
 
κεζαλφιε 
Μπμνεί ζε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ ηαζ εζζπχνδζδξ ζηζξ ακαπκεοζηζηέξ μδμφξ κα είκαζ 
αθααενυ.   
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Μπμνεί ζε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ ηαζ εζζπχνδζδξ ζηζξ ακαπκεοζηζηέξ μδμφξ κα είκαζ 
αθααενυ.   

 
Υξφληα ηνμηθφηεηα (αληηπξνζσπεχεη καθξνπξφζεζκεο εθζέζεηο επαλαιακβαλφκελσλ δφζεσλ 
κε απνηέιεζκα ρξφληεο/θαζπζηεξεκέλεο επηδξάζεηο - ρσξίο άκεζεο επηδξάζεηο, εθηφο αλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
 
Δηδηθή πζηεκαηηθή Σνμηθφηεηα ζε Όξγαλα ηφρνπο (Δπαλεηιεκκέλε Έθζεζε) 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
ηα γχα, ακαθένεδηακ επζπθμηέξ ζηα παναηάης υνβακα: 
Κφζηδ. 
Νεθνυξ. 
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Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
ηα γχα, ακαθένεδηακ επζπθμηέξ ζηα παναηάης υνβακα: 
ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια, 
Θφιμξ αδέκαξ. 
 
κεζαλφιε 
Ζ ιεεακυθδ είκαζ ελαζνεηζηά ημλζηή βζα ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ επζδνάζεζξ 
ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια, δζαηαναπέξ ηδξ υναζδξ ιέπνζ ηφθθςζδ, ιεηααμθζηή μλέςζδ, 
ηαζ εηθοθζζηζηέξ αθάαεξ ζε άθθα υνβακα, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ήπαημξ, ημο κεθνμφ ηαζ 
ηδξ ηανδζάξ. 
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
ηα γχα, ακαθένεδηακ επζπθμηέξ ζηα παναηάης υνβακα: 
Δπζπηχζεζξ ζημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια. 

 
Καξθηλνγέλεζε 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα.   
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα.   
 
κεζαλφιε 
Γεκ πνμηάθεζε ηανηίκμ ζε πεζναιαηυγςα.   
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα.   

 
Σεξαηνγέλεζε 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Γεκ πνμηάθεζε βεκεηζηέξ ακςιαθίεξ ή άθθεξ ειανοαηέξ ζοκέπεζεξ ζε γχα ημο ενβαζηδνίμο.   
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Γζα πανυιμζα οθζηά  Δπεζ πνμηαθέζεζ βεκεηζηέξ παναιμνθχζεζξ ζε πεζναιαηυγςα ιυκμ ζε 
δυζεζξ ημλζηέξ ζηδ ιδηένα.   
 
κεζαλφιε 
Ζ ιεεακυθδ πνμηάθεζε ζοββεκείξ ακςιαθίεξ ζε πμκηίηζα, ζε δυζεζξ ιδ ημλζηέξ βζα ηδ ιδηένα, 
ηαεχξ ηαζ εθαθνέξ επζδνάζεζξ ζηδ ζοιπενζθμνά απυβμκςκ ανμοναίςκ.   
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
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Γζα πανυιμζα οθζηά  Γεκ πνμηάθεζε βεκεηζηά εθαηηχιαηα ή άθθεξ επζπηχζεζξ ζημ έιανομ 
αηυια ηαζ ζε δυζεζξ πμο πνμηαθμφκ ημλζηέξ επζπηχζεζξ ζηδ ιδηένα.   

 
Tνμηθφηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Μεθέηεξ ζε γχα έπμοκ δείλεζ υηζ δεκ πανειααίκεζ ζηδκ ακαπαναβςβή.  ε ιεθέηεξ ζε γχα, δεκ 
πανμοζζάζηδηε αθθδθεπίδναζδ ιε ηδ βμκζιυηδηα.   
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Γζα αοηήκ ηδκ μζημβέκεζα οθζηχκ:  Μεθέηεξ ζε γχα έπμοκ δείλεζ υηζ πανειααίκεζ 
ζηδκακαπαναβςβή.   
 
κεζαλφιε 
Μεθέηεξ ζε γχα έπμοκ δείλεζ υηζ δεκ πανειααίκεζ ζηδκ ακαπαναβςβή.   
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Γζα πανυιμζα οθζηά  Μεθέηεξ ζε γχα έπμοκ δείλεζ υηζ δεκ πανειααίκεζ ζηδκ ακαπαναβςβή.   

 
Μεηαιιαμηνγέλεζε 
Σα δεδμιέκα ηςκ δμηζιχκ ημο πνμσυκημξ δεκ είκαζ δζαεέζζια. 
 
Πληρουορίες για τα σσστατικά: 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
Οζ in vitro ιεθέηεξ βεκεηζηήξ ημλζηυηδηαξ ήηακ ανκδηζηέξ.   
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, μζ βεκεηζηέξ ιεθέηεξ ημλζηυηδηαξ ήηακ εεηζηέξ, εκχ ζε άθθεξ 
ανκδηζηέξ.  Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιαζζχκ ιεηαθθαλμβέκεζδξ ζηα γχα ήηακ ανκδηζηά.   
 
κεζαλφιε 
Οζ in vitro ιεθέηεξ βεκεηζηήξ ημλζηυηδηαξ ήηακ ανκδηζηέξ.  Οζ δμηζιαζίεξ ιεηαθθαλμβέκεζδξ ζε 
γχα απμδείπεδηακ εεηζηέξ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ηαζ ανκδηζηέξ ζε άθθεξ.   
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Οζ in vitro ιεθέηεξ βεκεηζηήξ ημλζηυηδηαξ ήηακ ανκδηζηέξ.  Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιαζζχκ 
ιεηαθθαλμβέκεζδξ ζηα γχα ήηακ ανκδηζηά.   

 

ΣΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
Οι οικολογικέρ-ηοξικολογικέρ πληποθοπίερ εμθανίζονηαι ζε αςηό ηο ημήμα όηαν είναι διαθέζιμα ηέηοια 
δεδομένα. 
 
12.1 Σνμηθφηεηα 
 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 
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Ομεία ηνμηθφηεηα ζηα ςάξηα 
Με αάζδ ηα δεδμιέκα απυ πανυιμζα οθζηά 
Καιία ημλζηυηδηα ζηα υνζα δζαθοηυηδηαξ 
LC50, Oncorhynchus mykiss (Ηνζδίγμοζα πέζηνμθα), 96 h, > 100 mg/l, OECD Καηεοεοκηήνζα 
βναιιή δμηζιήξ 203 
Με αάζδ δεδμιέκα απυ δμηζιαζίεξ. 
Καιία ημλζηυηδηα ζηα υνζα δζαθοηυηδηαξ 
LC50, Oncorhynchus mykiss (Ηνζδίγμοζα πέζηνμθα), 96 h, > 0,20 mg/l, OECD Καηεοεοκηήνζα 
βναιιή δμηζιήξ 203 
 
Ομεία ηνμηθφηεηα ζηα πδξφβηα αζπφλδπια 
Με αάζδ δεδμιέκα απυ δμηζιαζίεξ. 
Καιία ημλζηυηδηα ζηα υνζα δζαθοηυηδηαξ 
EC50, Daphnia magna (Νενυροθθμξ μ ιέβαξ), 48 h, > 0,0029 mg/l, OECD TG 202 
 
Ομεία ηνμηθφηεηα ζε θχθε/ πδξφβηα θπηά 
Με αάζδ δεδμιέκα απυ δμηζιαζίεξ. 
Καιία ημλζηυηδηα ζηα υνζα δζαθοηυηδηαξ 
 ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πνάζζκα θφηζα), 72 h, > 0,17 mg/l, OECD TG 201 
 
Σνμηθφηεηα ζηα βαθηεξίδηα 
Με αάζδ ηα δεδμιέκα απυ πανυιμζα οθζηά 
 EC50, 3 h, > 1 000 mg/l, OECD TG 209 

 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 

Ομεία ηνμηθφηεηα ζηα ςάξηα 
Σμ οθζηυ είκαζ επζαθααέξ βζα ημοξ οδνυαζμοξ μνβακζζιμφξ (LC50/EC50/IC50 ιεηαλφ 10 ηαζ 
100 mg/L ζηα πθέμκ εοαίζεδηα είδδ). 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
LC50, Εέανμξ ζπεφξ (Danio/Brachydanio rerio), διζζηαηζηυ ηεζη, 96 h, > 100 mg/l, 
Καηεοεοκηήνζα μδδβία δμηζιχκ ΟΟΑ 203 ή ακηίζημζπδ 
 
Ομεία ηνμηθφηεηα ζηα πδξφβηα αζπφλδπια 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
EC50, Daphnia magna, ζηαηζηυ ηεζη, 48 h, 17 mg/l, Καηεοεοκηήνζα μδδβία δμηζιχκ ΟΟΑ 202 
ή ακηίζημζπδ 
 
Ομεία ηνμηθφηεηα ζε θχθε/ πδξφβηα θπηά 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
 ErC50, Φφηδ (Scenedesmus subspicatus), Ροειυξ ακάπηολδξ, 72 h, Ροειυξ ακάπηολδξ, 37 
mg/l, Καηεοεοκηήνζα μδδβία δμηζιχκ ΟΟΑ 201 ή ακηίζημζπδ 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
 NOEC, Φφηδ (Scenedesmus subspicatus), Ροειυξ ακάπηολδξ, 72 h, Ροειυξ ακάπηολδξ, 1,1 
mg/l, Καηεοεοκηήνζα μδδβία δμηζιχκ ΟΟΑ 201 ή ακηίζημζπδ 
 
Σνμηθφηεηα ζηα βαθηεξίδηα 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
 EC50, Βαηηήνζα, 3 h, Ροειμί ακαπκμήξ., 14 mg/l 

 
κεζαλφιε 

Ομεία ηνμηθφηεηα ζηα ςάξηα 
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Όζμκ αθμνά ηδκ μλεία ημλζηυηδηα, ημ οθζηυ είκαζ μοζζαζηζηά ιδ ημλζηυ βζα ημοξ οδνυαζμοξ 
μνβακζζιμφξ (LC50/EC50 >100 mg/L ζηα πθέμκ εοαίζεδηα είδδ πμο οπμαθήεδηακ ζε 
δμηζιή). 
Τθζηυ πμο δεκ ηαηαηάζζεηαζ ζηα επζηίκδοκα βζα ημοξ οδνυαζμοξ μνβακζζιμφξ (ζημοξ πζμ 
εοαίζεδημοξ μνβακζζιμφξ ηα επίπεδα LC50/EC50/IC50 είκαζ ιεβαθφηενα απυ 100mg/l). 
LC50, Πμηαιυπενηα Αιενζηήξ  (Lepomis macrochirus), ηεζη νμήξ, 96 h, 15 400 mg/l 
 
Ομεία ηνμηθφηεηα ζηα πδξφβηα αζπφλδπια 
LC50, Daphnia magna (Νενυροθθμξ μ ιέβαξ), 48 h, > 10 000 mg/l 
 
Ομεία ηνμηθφηεηα ζε θχθε/ πδξφβηα θπηά 
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πνάζζκα θφηζα), 96 h, Ροειυξ ακάπηολδξ, 22 000 
mg/l, Καηεοεοκηήνζα μδδβία δμηζιχκ ΟΟΑ 201 ή ακηίζημζπδ 
 
Σνμηθφηεηα ζηα βαθηεξίδηα 
IC50, εκενβμπμζδιέκδ ζθφξ, 3 h, Ροειμί ακαπκμήξ., > 1 000 mg/l, OECD TG 209 
 
Μαθξνρξφληα ηνμηθφηεηα ζηα ςάξηα 
NOEC, Oryzias latipes (Ρογυρανμ), 200 h, 15 800 mg/l 

 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 

Ομεία ηνμηθφηεηα ζηα ςάξηα 
Όζμκ αθμνά ηδκ μλεία ημλζηυηδηα, ημ οθζηυ είκαζ μοζζαζηζηά ιδ ημλζηυ βζα ημοξ οδνυαζμοξ 
μνβακζζιμφξ (LC50/EC50 >100 mg/L ζηα πθέμκ εοαίζεδηα είδδ πμο οπμαθήεδηακ ζε 
δμηζιή). 
Τθζηυ πμο δεκ ηαηαηάζζεηαζ ζηα επζηίκδοκα βζα ημοξ οδνυαζμοξ μνβακζζιμφξ (ζημοξ πζμ 
εοαίζεδημοξ μνβακζζιμφξ ηα επίπεδα LC50/EC50/IC50 είκαζ ιεβαθφηενα απυ 100mg/l). 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
LC50, Εέανμξ ζπεφξ (Danio/Brachydanio rerio), 96 h, > 245 mg/l 
 
Ομεία ηνμηθφηεηα ζηα πδξφβηα αζπφλδπια 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
EC50, Daphnia magna (Νενυροθθμξ μ ιέβαξ), 48 h, > 500 mg/l 
 
Ομεία ηνμηθφηεηα ζε θχθε/ πδξφβηα θπηά 
Γζα πανυιμζα οθζηά 
 ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πνάζζκα θφηζα), 72 h, Ακαζημθή νοειμφ ακάπηολδξ, 
> 100 mg/l 

 
12.2 Αλζεθηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα απνδφκεζεο 
 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 

Βηναπνδνκεζηκφηεηα:  
Με αάζδ ηα δεδμιέκα απυ πανυιμζα οθζηά   
Βηναπνηθνδφκεζε:  1 %  
Υξφλνο έθζεζεο: 28 d  
Μέζνδνο: OECD Καηεοεοκηήνζα βναιιή δμηζιήξ 310   

 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 

Βηναπνδνκεζηκφηεηα: Γζα πανυιμζα οθζηά  Σμ οθζηυ ακαιέκεηαζ κα αζμδζαζπαζεεί πμθφ 
ανβά (ζημ πενζαάθθμκ). Απμηοβπάκεζ κα πενάζεζ ηζξ δμηζιέξ ΟΟΑ / ΔΟΚ  βζα 
αζμαπμζημδμιδζζιυηδηα.   
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Γζα πανυιμζα οθζηά  Γζάζηδια 10 διενχκ: απμηοπία   
Βηναπνηθνδφκεζε:  3 %  
Υξφλνο έθζεζεο: 28 d  
Μέζνδνο: Καηεοεοκηήνζα μδδβία δμηζιχκ ΟΟΑ 301F ή ακηίζημζπδ   

 
κεζαλφιε 

Βηναπνδνκεζηκφηεηα: Ζ μοζία είκαζ εφημθα αζμαπμζημδμιήζζιδ. Eπζηοπχξ πενκάεζ ηδ 
δμηζιαζία OECD βζα εφημθδ αζμαπμζημδυιδζδ.   

 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 

Βηναπνδνκεζηκφηεηα: Γζα πανυιμζα οθζηά  Ζ μοζία είκαζ εφημθα αζμαπμζημδμιήζζιδ. 
Eπζηοπχξ πενκάεζ ηδ δμηζιαζία OECD βζα εφημθδ αζμαπμζημδυιδζδ.   
Γζα πανυιμζα οθζηά  Γζάζηδια 10 διενχκ: επζηοπία   
Βηναπνηθνδφκεζε:  98 %  
Υξφλνο έθζεζεο: 28 d  
Μέζνδνο: Καηεοεοκηήνζα μδδβία δμηζιχκ ΟΟΑ 301Α ή ακηίζημζπδ   

 
ηαζεξφηεηα ζην λεξφ (εκίζεηα δσή) 
Τδνυθοζδ, DT50, < 3 Λεπηυ, pH 7 

 
12.3 Γπλαηφηεηα βηνζπζζψξεπζεο 
 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 

Βηνζπζζψξεπζε: Ζ πζεακυηδηα αζμζοβηέκηνςζδξ είκαζ πενζμνζζιέκδ (ζοκηεθεζηήξ 
αζμζοβηέκηνςζδξ BCF < 100 ή θμβάνζειμξ Pow < 3).   
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλφιε/λεξφ(log Pow): 0,55 Δηηζιχιεκμ.  
Вηνζπγθέληξσζεο (BCF): 3  Φάνζα    Δηηζιχιεκμ. 
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 
Βηνζπζζψξεπζε: Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα.   
 
κεζαλφιε 
Βηνζπζζψξεπζε: Ζ πζεακυηδηα αζμζοβηέκηνςζδξ είκαζ πενζμνζζιέκδ (ζοκηεθεζηήξ 
αζμζοβηέκηνςζδξ BCF < 100 ή θμβάνζειμξ Pow < 3).   
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλφιε/λεξφ(log Pow): -0,77 Μεηνήεδηε  
Вηνζπγθέληξσζεο (BCF): < 10  Leuciscus idus (πνοζμηέθαθμξ)    Μεηνήεδηε 
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 
Βηνζπζζψξεπζε: Ζ πζεακυηδηα αζμζοβηέκηνςζδξ είκαζ πενζμνζζιέκδ (ζοκηεθεζηήξ 
αζμζοβηέκηνςζδξ BCF < 100 ή θμβάνζειμξ Pow < 3).   
πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλφιε/λεξφ(log Pow): -0,5 έπεζ εηηζιδεεί  

 
12.4 Κηλεηηθφηεηα ζην έδαθνο 
 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 

πληειεζηήο θαηαλνκήο (Koc): 7500 Δηηζιχιεκμ. 
 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 

Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα. 
 
κεζαλφιε 

Ζ πζεακυηδηα βζα ηζκδηζηυηδηα ζημ έδαθμξ είκαζ ζδζαίηενα ορδθή (Koc ιεηαλφ 0 ηαζ 50). 
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πληειεζηήο θαηαλνκήο (Koc): 0,44 Δηηζιχιεκμ. 
 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 

Γεκ έπμοκ ανεεεί ζπεηζηά δεδμιέκα. 
 
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ  
 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 

Ζ μοζία αοηή δεκ έπεζ αλζμθμβδεεί ςξ πνμξ ηδκ ακεεηηζηυηδηα, ηδ αζμζοζζχνεοζδ ηαζ ηδκ 
ημλζηυηδηα (PBT).   

 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 

Ζ μοζία αοηή δεκ έπεζ αλζμθμβδεεί ςξ πνμξ ηδκ ακεεηηζηυηδηα, ηδ αζμζοζζχνεοζδ ηαζ ηδκ 
ημλζηυηδηα (PBT).   

 
κεζαλφιε 

Ζ μοζία αοηή δεκ εεςνείηαζ ειιέκμοζα, αζμζοζζςνεφζζιδ ηαζ ημλζηή (PBT).  Ζ μοζία αοηή δεκ 
εεςνείηαζ ζδζαίηενα ειιέκμοζα ηαζ ζδζαίηενα αζμζοζζςνεφζζιδ (vPvB).   

 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 

Ζ μοζία αοηή δεκ εεςνείηαζ ειιέκμοζα, αζμζοζζςνεφζζιδ ηαζ ημλζηή (PBT).  Ζ μοζία αοηή δεκ 
εεςνείηαζ ζδζαίηενα ειιέκμοζα ηαζ ζδζαίηενα αζμζοζζςνεφζζιδ (vPvB).   

 
12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

 
Σξηκεζνμπθαηλπινζηιάλην 

Ζ μοζία αοηή δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ μοζζχκ ημο Πνςημηυθθμο ημο Μυκηνεαθ, μζ 
μπμίεξ ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζηζαάδα ημο υγμκημξ. 

 
Γηο [(2-αηζπιν-2,5-δηκεζπινεμαλνυιν) νμπ] (δηκεζπιν) ζηαλάλην 

Ζ μοζία αοηή δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ μοζζχκ ημο Πνςημηυθθμο ημο Μυκηνεαθ, μζ 
μπμίεξ ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζηζαάδα ημο υγμκημξ. 

 
κεζαλφιε 

Ζ μοζία αοηή δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ μοζζχκ ημο Πνςημηυθθμο ημο Μυκηνεαθ, μζ 
μπμίεξ ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζηζαάδα ημο υγμκημξ. 

 
Οξζνππξηηηθφ ηεηξακεζχιην 

Ζ μοζία αοηή δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ μοζζχκ ημο Πνςημηυθθμο ημο Μυκηνεαθ, μζ 
μπμίεξ ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζηζαάδα ημο υγμκημξ. 

 
 

ΣΜΗΜΑ 13: ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
Μδκ απμννίπηεηε ζε οπμκυιμοξ, ζημ έδαθμξ ή ζε μπμζμδήπμηε οδάηζκμ ζηνχια.  Αοηυ ημ πνμσυκ, 
υηακ απμννίπηεηαζ εκχ δεκ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ιμθοκεεί, εα πνέπεζ κα εκηάζζεηαζ ζηα επζηίκδοκα 
απυαθδηα ηαζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ηέημζμ ζφιθςκα ιε ηδκ εονςπασηή μδδβία 2008/98/ΔΚ. Όθεξ μζ 
ιέεμδμζ απυννζρδξ πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ εεκζηή ηαζ ηδκ ημπζηή κμιμεεζία, ηαεχξ ηαζ ιε 
ηζξ δδιμηζηέξ ή ηαηά ηυπμοξ δζαηάλεζξ ακαθμνζηά ιε ηα επζηίκδοκα απυαθδηα. Πνυζεεηδ αλζμθυβδζδ 
εκδέπεηαζ κα είκαζ απαναίηδηδ βζα πνδζζιμπμζδιέκα, ιμθοζιέκα ηαζ εκαπμιείκακηα οθζηά.   
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Ζ μνζζηζηή ηαηάηαλδ ημο ζοβηεηνζιέκμο οθζημφ ζηδκ ηαηάθθδθδ μιάδα Δονςπασημφ Καηαθυβμο 
Απμαθήηςκ (EWC) ηαζ, ζοκεπχξ, μ μνευξ ηςδζηυξ EWC βζα ημ οθζηυ εα ελανηδεμφκ απυ ηδ πνήζδ 
ημο οθζημφ. Δπζημζκςκήζηε ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ δζάεεζδξ απμαθήηςκ.     
 

ΣΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 

 

Σαμηλφκεζε γηα ΟΓΙΚΗ θαη ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ κεηαθνξά (ADR/RID): 

14.1 Αξηζκφο ΟΗΔ Μδ εθανιυζζιμ 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδχλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

Μδ εθανιυζζιμ 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο Μδ εθανιυζζιμ 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Γεκ εεςνείηαζ ςξ επζηίκδοκμ βζα ημ πενζαάθθμκ ιεαάζδ ηα 
δζαεέζζια ζημζπεία.  

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

Γεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια δεδμιέκα. 

 
Υαξαθηεξηζκφο γηα ηε ΘΑΛΑΙΑ κεηαθνξά (IMO-IMDG): 

14.1 Αξηζκφο ΟΗΔ Μδ εθανιυζζιμ 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

Not regulated for transport 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδχλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

Μδ εθανιυζζιμ 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο Μδ εθανιυζζιμ 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Γεκ εεςνείηαζ ςξ εαθάζζζμξ νφπμξ ιε αάζδ ηα δζαεέζζια 
ζημζπεία.  

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

Γεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια δεδμιέκα. 

14.7 Υχδελ κεηαθνξά ζχκθσλα 
κε ην παξάξηεκα I ή II ηεο 
ζχκβαζεο MARPOL 73/78 
θαη ηνπ θψδηθα IBC ή IGC 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 
Υαξαθηεξηζκφο γηα ηελ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ κεηαθνξά (IATA/ICAO): 

14.1 Αξηζκφο ΟΗΔ Μδ εθανιυζζιμ 

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο 
ΟΗΔ 

Not regulated for transport 

14.3 Σάμε/-εηο θηλδχλνπ θαηά ηε 
κεηαθνξά 

Μδ εθανιυζζιμ 

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο Μδ εθανιυζζιμ 

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Μδ εθανιυζζιμ 
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14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ 
ρξήζηε 

Γεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια δεδμιέκα. 

 
 
 
Ζ πθδνμθυνδζδ αοηή δεκ έπεζ ζημπυ κα ιεηαθένεζ υθεξ ηζξ εζδζηέξ ηακμκζζηζηέξ ή θεζημονβζηέξ 
απαζηήζεζξ / πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε αοηυ ημ πνμσυκ. Οζ ιεηαθμνζηέξ ηαλζκμιήζεζξ ιπμνεί κα 
δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ημκ υβημ ειπμνεοιαημηζαςηίςκ ηαζ ιπμνμφκ κα επδνεαζημφκ απυ ηζξ ημπζηέξ 
ή ηναηζηέξ παναθθαβέξ ζημοξ ηακμκζζιμφξ. Πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ ζοζηήιαημξ ιεηαθμνάξ 
ιπμνμφκ κα δςεμφκ ιέζς ελμοζζμδμηδιέκμο ακηζπνμζχπμο πςθήζεςκ ή ακηζπνμζχπμο 
ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ. Δίκαζ εοεφκδ ηδξ ιεηαθμνζηήξ εηαζνείαξ κα ηδνδεμφκ υθμζ μζ ζζπφμκηεξ κυιμζ, 
ηακμκζζιμί ηαζ ηακυκεξ πμο αθμνμφκ ηδ ιεηαθμνά ημο οθζημφ. 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ 15: ΣΟΙΦΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ 
νπζία ή ην κείγκα 
 
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξ. 1907/2006 γηα ηελ θαηαρψξεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη 
ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ ("REACH") 
Σμ πνμσυκ αοηυ πενζέπεζ ιυκμ μοζίεξ πμο έπμοκ ηαηαπςνδεεί, ελαζνμφκηαζ απυ ηδκ ηαηαπχνζζδ, 
εεςνμφκηαζ ηαηαπςνδιέκα ή δεκ οπυηεζκηαζ ζε ηαηαπχνζζδ ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ (ΔΚ) ανζε. 
1907/2006 (REACH).,Οζ πνμακαθενυιεκεξ εκδεζηηζηέξ ηαηδβμνίεξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηαεεζηχξ 
ηαλζκυιδζδξ εκυξ πδιζημφ πνμσυκημξ ζημ πθαίζζμ ημο ηακμκζζιμφ REACH πανέπμκηαζ «ηαθή ηδ 
πίζηεζ» ηαζ εεςνμφκηακ αηνζαείξ ηαηά ηδκ ακςηένς διενμιδκία έκανλδξ ζζπφμξ. Χζηυζμ, δεκ 
πανέπεηαζ ηαιία νδηή ή έιιεζδ εββφδζδ . Δκαπυηεζηαζ ζηδκ εοεφκδ ημο αβμναζηή/ πνήζηδ κα 
δζαζθαθίζεζ υηζ έπεζ ηαηακμήζεζ μνεά ημ νοειζζηζηυ ηαεεζηχξ ημο ζοβηεηνζιέκμο πνμσυκημξ. 
 

REACH - Πεξηνξηζκνη ζηελ παξαγσγε, ηε δηαζεζε 
ζηελ αγνξα θαη ηε ρξεζε νξηζκελσλ επηθηλδπλσλ 
νπζησλ, παξαζθεπαζκαησλ θαη αληηθεηκελσλ 
(Παξαξηεκα XVII) 

Nα θδθεμφκ οπυρδ μζ υνμζ πενζμνζζιμφ βζα 
ηζξ αηυθμοεεξ εζζυδμοξ: 
Ανζειυξ ζηδ θίζηα 3 

 Γζξ [(2-αζεοθμ-2,5-δζιεεοθμελακμτθμ) μλο] 
(δζιεεοθμ) ζηακάκζμ (Ανζειυξ ζηδ θίζηα 20) 

 ιεεακυθδ (Ανζειυξ ζηδ θίζηα 69) 

 
Seveso III: Οδεγία 2012/18/EE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο . 
Ακαθένεηαζ (-μκηαζ) ζημκ ηακμκζζιυ: Mδ εθανιυζζιμ 
 
 

 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

Να θδθεεί οπυρδ δ Οδδβία 92/85/EΟΚ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ιδηνυηδηαξ ή μζ αοζηδνυηενμζ εεκζημί 
ηακμκζζιμί, υπμο αοημί ζζπφμοκ. 
 

Να θδθεεί οπυρδ δ Οδδβία 94/33/EΚ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ ηαηά ηδκ ενβαζία ή μζ 
αοζηδνυηενμζ εεκζημί ηακμκζζιμί, υπμο αοημί ζζπφμοκ. 
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15.2 Αμηνιφγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 
Γεκ έπεζ δζελαπεεί Αλζμθυβδζδ Υδιζηήξ Αζθάθεζαξ βζα ηδκ/ημ εκ θυβς μοζία/ιείβια. 
 

ΣΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
Πιήξεο θείκελν H-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελφηεηεο 2 θαη 3. 
H225 Τβνυ ηαζ αηιμί πμθφ εφθθεηηα. 
H226 Τβνυ ηαζ αηιμί εφθθεηηα. 
H301 Σμλζηυ ζε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ. 
H302 Δπζαθααέξ ζε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ. 
H311 Σμλζηυ ζε επαθή ιε ημ δένια. 
H315 Πνμηαθεί ενεεζζιυ ημο δένιαημξ. 
H318 Πνμηαθεί ζμαανή μθεαθιζηή αθάαδ. 
H330 Θακαηδθυνμ ζε πενίπηςζδ εζζπκμήξ. 
H331 Σμλζηυ ζε πενίπηςζδ εζζπκμήξ. 
H361 Ύπμπημ βζα πνυηθδζδ αθάαδξ ζηδ βμκζιυηδηα ή ζημ έιανομ. 
H370 Πνμηαθεί αθάαεξ ζηα υνβακα ζε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ. 
H372 Πνμηαθεί αθάαεξ ζηα υνβακα φζηενα απυ παναηεηαιέκδ ή επακεζθδιιέκδ 

έηεεζδ θυβς εζζπκμήξ. 
H373 Μπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθάαεξ ζηα υνβακα φζηενα απυ παναηεηαιέκδ ή 

επακεζθδιιέκδ έηεεζδ θυβς ηαηάπμζδξ. 
H412 Δπζαθααέξ βζα ημοξ οδνυαζμοξ μνβακζζιμφξ, ιε ιαηνμπνυκζεξ επζπηχζεζξ. 
 

Η ηαμηλφκεζε θαη ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη ε ηαμηλφκεζε ησλ κεηγκάησλ 
αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ 1272/2008 

Repr. - 2 - H361 - Μέεμδμξ οπμθμβζζιμφ 

STOT RE - 2 - H373 - Μέεμδμξ οπμθμβζζιμφ 

 
 
Αλαζεψξεζε 
Ακαβκςνζζηζηυξ ανζειυξ: 4107684 / A317 / Ζιενμιδκία έηδμζδξ.: 15.11.2019 / Έηδμζδ: 4.0 
Οζ πζμ πνυζθαηεξ ακαεεςνήζεζξ είκαζ επζζδιαζιέκεξ ιε έκημκα βνάιιαηα ηαζ δζπθή οπμβνάιιζζδ 
ζημ ανζζηενυ πενζεχνζμ μθυηθδνμο ημο εββνάθμο . 
 
Τπφκλεκα 

2006/15/EC Δκδεζηηζηχκ μνζαηχκ ηζιχκ 

ACGIH ΖΠΑ. ACGIH (Αιενζηακζηή Γζάζηερδ Τβεζμκμθυβςκ Βζμιδπακίαξ)Καηχηενεξ 
Ονζαηέξ ηζιέξ (TLV) 

ACGIH BEI Αιενζηακζηή Δηαζνεία Κοαενκδηζηχκ Τβζεζκμθυβςκ Βζμιδπακίαξ (ACGIH) - Γείηηεξ 
αζμθμβζηήξ έηεεζδξ (BEI) 

Dow IHG Dow IHG 

GR OEL Ονζαηή Σζιή Έηεεζδξ 

STEL Βναποπνυεεζιμ υνζμ έηεεζδξ 

TWA Μέζδ πνμκζηά ζηαειζζιέκδ μνζαηή ηζιή 

Acute Tox. Ολεία ημλζηυηδηα 

Aquatic Chronic Μαηνμπνμεεζιμζ (πνυκζμ) ηίκδοκμξ βζα ημ οδαηζκμ πενζααθθμκ 

Eye Dam. μαανή μθεαθιζηή αθάαδ 

Flam. Liq. Δφθθεηηα οβνά 

Repr. Σμλζηυηδηα βζα ηδκ ακαπαναβςβή 
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Skin Irrit. Δνεεζζιυξ ημο δένιαημξ 

STOT RE Δζδζηή ημλζηυηδηα ζηα υνβακα ζηυπμοξ - επακαθαιαακυιεκδ έηεεζδ 

STOT SE Δζδζηή ημλζηυηδηα ζηα υνβακα-ζηυπμοξ - ιία εθάπαλ έηεεζδ 

 
Πιήξεο θείκελν άιισλ ζπληνκνγξαθηψλ 
ADN - Δονςπασηή οιθςκία βζα ηδ δζεεκή ιεηαθμνά επζηζκδφκςκ ειπμνεοιάηςκ ιέζς εζςηενζηχκ 
πθςηχκ μδχκ; ADR - Δονςπασηή ζοιθςκία βζα ηζξ δζεεκείξ μδζηέξ ιεηαθμνέξ επζηίκδοκςκ 
ειπμνεοιάηςκ; AICS - Αοζηναθζακυ εονεηήνζμ πδιζηχκ μοζζχκ; ASTM - Αιενζηακζηή εηαζνεία 
δμηζιχκ οθζηχκ; bw - ςιαηζηυ αάνμξ; CLP - Κακμκζζιυξ πενί Σαλζκυιδζδξ, Δπζζήιακζδξ ηαζ 
οζηεοαζίαξ, Κακμκζζιυξ (ΔΚ) Αν. 1272/2008; CMR - Κανηζκμβυκμξ, ιεηαθθαλζμβυκμξ μοζία ή μοζία 
ημλζηή βζα ηδκ ακαπαναβςβή; DIN - Πνυηοπμ ημο Γενιακζημφ Ηκζηζημφημο Σοπμπμίδζδξ; DSL - 
Καηάθμβμξ μζηζαηχκ μοζζχκ (Κακαδάξ); ECHA - Δονςπασηυξ Ονβακζζιυξ Υδιζηχκ Πνμσυκηςκ; EC-
Number - Ανζειυξ Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ; ECx - οβηέκηνςζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ακηαπυηνζζδ x%; 
ELx - Πμζμζηυ επζαάνοκζδξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ακηαπυηνζζδ x%; EmS - Υνμκμδζάβναιια έηηαηηδξ 
ακάβηδξ; ENCS - Τπάνπμοζεξ ηαζ κέεξ πδιζηέξ μοζίεξ (Ηαπςκία); ErCx - οβηέκηνςζδ πμο ζπεηίγεηαζ 
ιε ακηαπυηνζζδ νοειμφ αφλδζδξ x%; GHS - Παβηυζιζμ εκανιμκζζιέκμ ζφζηδια; GLP - Ονεή 
ενβαζηδνζαηή πναηηζηή; IARC - Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ Δνεοκχκ Κανηίκμο; IATA - Γζεεκήξ Έκςζδ 
Αενμιεηαθμνχκ; IBC - Γζεεκήξ Κχδζηαξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ηςκ πθμίςκ πμο 
ιεηαθένμοκ επζηίκδοκα πδιζηά πφδδκ; IC50 - Μζζή ιέβζζηδ ακαζηαθηζηή ζοβηέκηνςζδ; ICAO - Γζεεκήξ 
Ονβακζζιυξ Πμθζηζηήξ Αενμπμνίαξ; IECSC - Δονεηήνζμ οπανπμοζχκ πδιζηχκ μοζζχκ ζηδκ Κίκα; 
IMDG - Γζεεκήξ Ναοηζθζαηυξ Κχδζηαξ Δπζηίκδοκςκ Δζδχκ; IMO - Γζεεκήξ Ναοηζθζαηυξ Ονβακζζιυξ; 
ISHL - Νυιμξ πενί αζμιδπακζηήξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ (Ηαπςκία); ISO - Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ 
Σοπμπμίδζδξ; KECI - Δονεηήνζμ οπανπμοζχκ πδιζηχκ μοζζχκ ηδξ Κμνέαξ; LC50 - Θακάζζιδ 
ζοβηέκηνςζδ ζημ 50% πθδεοζιμφ δμηζιήξ; LD50 - Θακάζζιδ δυζδ ζημ 50% πθδεοζιμφ δμηζιήξ 
(ιέζδ εακάζζιδ δυζδ); MARPOL - Γζεεκήξ δζάζηερδ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ απυ πθμία; 
n.o.s. - Γεκ μνίγεηαζ δζαθμνεηζηά; NO(A)EC - οβηέκηνςζδ ζηδκ μπμίμ δεκ παναηδνμφκηαζ (δοζιεκείξ) 
επζδνάζεζξ; NO(A)EL - Δπίπεδμ ζημ μπμίμ δεκ παναηδνμφκηαζ (δοζιεκείξ) επζδνάζεζξ; NOELR - 
Πμζμζηυ επζαάνοκζδξ ζημ μπμίμ δεκ παναηδνμφκηαζ επζδνάζεζξ; NZIoC - Δονεηήνζμ πδιζηχκ μοζζχκ 
ηδξ Νέαξ Εδθακδίαξ; OECD - Ονβακζζιυξ Οζημκμιζηήξ οκενβαζίαξ ηαζ Ακάπηολδξ; OPPTS - 
Τπδνεζία Αζθάθεζαξ Υδιζηχκ Οοζζχκ ηαζ Πνυθδρδξ ηδξ Ρφπακζδξ; PBT - Ακεεηηζηή, 
αζμζοζζςνεοηζηή ηαζ ημλζηή μοζία; PICCS - Δονεηήνζμ πδιζηχκ μοζζχκ ηςκ Φζθζππίκςκ; (Q)SAR - 
(Πμζμηζηή) ζπέζδ δμιήξ-δναζηδνζυηδηαξ; REACH - Κακμκζζιυξ (EΚ) Αν. 1907/2006 ημο Δονςπασημφ 
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηδκ Καηαπχνζζδ, αλζμθυβδζδ, αδεζμδυηδζδ ηαζ ημκ 
πενζμνζζιυ ηςκ πδιζηχκ πνμσυκηςκ; RID - Κακμκζζιμί βζα ηζξ δζεεκείξ ζζδδνμδνμιζηέξ ιεηαθμνέξ 
επζηίκδοκςκ ειπμνεοιάηςκ; SADT - Θενιμηναζία αοημεπζηαποκυιεκδξ απμζφκεεζδξ; SDS - Γεθηίμ 
Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ; SVHC - μοζία πμο πνμηαθεί πμθφ ιεβάθδ ακδζοπία; TCSI - Δονεηήνζμ 
πδιζηχκ μοζζχκ ηδξ Σασαάκ; TRGS - Σεπκζηυ πνυηοπμ βζα ηζξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ; TSCA - Νυιμξ πενί 
εθέβπμο ημλζηχκ μοζζχκ (Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ); UN - Ζκςιέκα Έεκδ; vPvB - Άηνςξ ακεεηηζηή ηαζ 
άηνςξ αζμζοζζςνεφζζιδ μοζία 
 
Πεγέο ελεκέξσζεο θαη πεγέο αλαθνξάο 
Σμ πανυκ ΓΓΑ ηαηανηίγεηαζ απυ Ροειζζηζηέξ Τπδνεζίεξ Πνμσυκηςκ ηαζ Οιάδεξ Κμζκμπμίδζδξ 
Κζκδφκςκ ιε αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ εζςηενζηέξ πδβέξ ακαθμνάξ εκηυξ ηδξ 
εηαζνείαξ ιαξ.   
 
 
DOW HELLAS A.E. ζοκζζηά ζε υθμοξ ημοξ πεθάηεξ ή ημοξ παναθήπηεξ αοημφ ημο (M)SDS κα ημ 
ιεθεηήζμοκ πνμζεηηζηά ηαζ κα ζοιαμοθεοημφκ ηάπμζμκ εζδζηυ, εάκ ηνίκεηαζ απαναίηδημ, βζα κα 
εκδιενςεμφκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηα δεδμιέκα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηυ ημ (M)SDS, υπςξ ηαζ 
ημοξ εκδεπυιεκμοξ ηζκδφκμοξ ζπεηζηά ιε ημ πνμσυκ. Οζ πθδνμθμνίεξ ημο πανυκημξ πανέπμκηαζ 
ηαθμπίζηςξ ηαζ εεςνμφκηαζ αηνζαείξ αάζεζ ηδξ πνμακαθενυιεκδξ ζζπφμοζαξ διενμιδκίαξ. Χζηυζμ, 
δεκ πανέπεηαζ ηαιία άιεζδ ή έιιεζδ εββφδζδ .  Οζ ηακμκζζηζηέξ πνμδζαβναθέξ οπυηεζκηαζ ζε αθθαβέξ 
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ηαζ δφκαηαζ κα πμζηίθμοκ ακά ημπμεεζία. Δίκαζ εοεφκδ ημο αβμναζηή/πνήζηδ κα δζαζθαθίζεζ υηζ μζ 
δναζηδνζυηδηέξ ημο ζοιιμνθχκμκηαζ ιε υθμοξ ημοξ μιμζπμκδζαημφξ, ηναηζημφξ, πενζθενεζαημφξ ή 
ημπζημφξ κυιμοξ. Οζ πθδνμθμνίεξ πμο παναηίεεκηαζ ζημ πανυκ αθμνμφκ  ημ πνμσυκ ηαηά ηδκ 
απμζημθή ημο. Δθυζμκ μζ ζοκεήηεξ πνήζδξ ημο πνμσυκημξ δεκ ειπίπημοκ ζημκ έθεβπμ ημο 
ηαηαζηεοαζηή, είκαζ ηαεήημκ ημο αβμναζηή/πνήζηδ κα ηαεμνίζεζ ηζξ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ αζθαθμφξ 
πνήζδξ ημο πνμσυκημξ.  Λυβς ημο ιεβάθμο ανζειμφ ηςκ πδβχκ πθδνμθυνδζδξ,υπςξ ημ (M)SDS πμο 
πανέπεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ, δε θένμοιε ηαζ δε δοκάιεεα κα θένμοιε εοεφκδ βζα ημ (M)SDS πμο 
απμηηήζαηε απυ άθθδ πδβή. Ακ έπεηε απμηηήζεζ (M)SDS απυ άθθδ πδβή ή  δεκ είζηε ζίβμονμζ υηζ ημ 
(M)SDS είκαζ επίηαζνμ, παναηαθμφιε επζημζκςκήζηε ιαγί ιαξ βζα ιζα πζμ πνυζθαηδ έηδμζδ.     
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