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1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Stihl CB 50 Συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης

Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος

Περιποίηση αυτοκινήτων

Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Andreas Stihl AEΕταιρεία :

Tatoiou 307Οδός :

GR-136 71 Acharnes AttikiΤόπος :

Τηλέφωνο 0030 210 800 2503:

Τέλεφαξ 0030 210 800 2299:

Ms. GiotaΑρμόδιος :

k.giota@stihl.grΗλεκτρονική αλληλογραφία :

2. Προσδιορισμός των κινδύνων

Ταξινόμηση : Το παρασκεύασμα αυτό έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την Οδηγία 

1999/45/ΕΚ ως μη επικίνδυνο.

3. Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά

Χημική ονομασία της ουσίας  ( Μείγμα ):

Υδατικό διάλυμα απορρυπαντικού, περιέχει διαμορφωτική σύνθεση; 

χωρίς περιεκτικότητα φωσφορικού άλατος.

Επικίνδυνα συστατικά υλικά

ΒάροςCAS-No. Αριθμ. EKΟνομασία Σύμβολο(α) Φράση(εις)-R

Aιθοξυλιωµένη φαινόλη - 

πολυμερές

9004-78-8 500-013-6 Xn, Xi 22-41 < 3 %

(Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, βλέπε τμήμα 16.)

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών

Βγάλετε αμέσως την μολσμένη ενδμασία.Γενικές υποδείξεις :

Τροφοδότηση φρέσκου αέρα.Εισπνοή :

Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό.Επαφή δέρματος :

Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, 

τολάχιστον για 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.

Επαφή στα μάτια :

Πίνετε προληπτικά νερό. Μη προκαλείτε εμετό. Συμβουλευτείτε ένα 

γιατρό.

Κατάποση :

5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Το ίδιο προϊόν δεν αυτοκαίγεται. Συντονίστε τα μέτρα πυρόσβεσης 

ανάλογα με το περιβάλλον.

Κατάλληλα µέσα 

πυρόσβεσης

:
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Κανένα.Μέσα πυρόσβεσης, που δεν 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

για λόγους ασφαλείας

:

Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να διαθέτετε αυτοδύναμη συσκευή 

προστασίας τού αναπνευστικού συστήματος.

Ειδικός προστατευτικός 

εξοπλισμός για 

πυροσβέστες

:

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Φοράτε προσωπική προστατευτική ενδυμασία. Κρατάτε σε απόσταση 

πρόσωπα, τα οποία δεν φέρουν την απαραίτητη προστασία.

Προσωπικές προφυλάξεις :

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. 

Αποφεύγετε τη ρύπανση του εδαφικού νερού από το υλικό. Αποφεύγετε 

την διείσδυση στο εδαφικό υπόστρωμα.

Περιβαλλοντικές 

προφυλάξεις

:

Επεξεργάζεται με απορροφητικό υλικό υγρών (π.χ. άμμος, συνδετικά 

υλικά οξέων, γενικά συνδετικά υλικά, ξυλάλερο). Διενεργήστε 

επεξεργασία αποβλήτων σύμφωνα με τις οδηγίες, οι οποίες 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 13.

Μετά τον καδαρισμό απομακρύνετε τα ίχνη με νερό.

Μέθοδοι καθαρισμού :

7. Χειρισμός και αποθήκευση

Χειρισμός

Το άνοιγμα και ο χειρισμός το δοχείο γίνεται με προσοχή.Υποδείξεις για ασφαλή 

χειρισμό

:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.Οδηγίες για την προστασία 

σε πυρκαγιές και εκρήξεις

:

Αποθήκευση

Η είσοδος του υλικού στο έδαφος πρέπει να παρεμποδιστεί σίγουρα.Απαιτήσεις για τους τόπους 

αποθήκευσης και τα δοχεία

:

Δεν αποδηκεύεται μαζί με οξέα

Μη διενεργείτε αποθήκευση του υλικού αυτού μαζί με είδη διατροφής.

Οδηγίες συγκεντρωτικών 

αποθηκεύσεων

:

Εφαρμόστε προστασία κατά παγωνιάς.

Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 °C

Επιπλέον στοιχεία :

8 B:Κατηγορία αποθήκευσης  

(VCI)

8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόντα/ατομική προστασία

Οριακές τιµές έκθεσης

Έλεγχοι έκθεσης

Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας.Μέτρα υγιεινής :

Δεν είναι απαραίτητη.Αναπνευστική προστασία :

γάντια Latex. Χρόνος διείσδυσης μέσω του υλικού των γαντιών: > 30 min. 

Η επιλογή των προστατευτικών γαντιών πρέπει να διενεργείται ανάλογα 

με την κάθε ειδική εργασία, και οι οδηγίες χρήσης του εργοστασίου 

κατασκευής πρέπει να τηρούνται.

Προστασία των χεριών :

Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν στο πρόσωπο τέλεια.Προστασία των µατιών :
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9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

κίτρινο

υγρό

Χρώμα 

Φυσική κατάσταση :

:

χαρακτηριστικήΟσμή :

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

Μέθοδος

Τιμή pH (σε 20 °C) 12,5 - 13,0 (Πύκνωμα) βλέπε κάτωθι:

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

ακαθόριστοΣημείο τήξης/περιοχή τήξης :

100 °CΣημείο ζέοης/περιοχή ζέοης :

δεν αναφέρεται αλλούΣημείο ανάφλεξης :

1,06 - 1,07 g/cm³Πυκνότητα (σε 20 °C) :

Εξ ολοκλήρου διαλυόμενοΥδατοδιαλυτότητα 

  (σε 20 °C)

:

DIN EN ISO 243110 - 15 secΧρόνος ροής 

  (σε 20 °C)

:

Άλλες πληροφορίες

τιμή pH (20°C): 8 - 9 ( 10 g/l νερού )

10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

Καμία αποσύνδεση κατά την κανονική χρησιμοποίηση.
Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται

Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις του προϊόντος.
Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται

Άγνωστη η ύπαρξη επικίνδυνων προϊόντων διάλυσης.
Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Για το ίδιο το προϊόν δεν είναι γνωστές πληροφορίες.Άλλα στοιχεία :

12. Οικολογικές πληροφορίες

Οι επιφανειακές ενεργές ουσίες, οι οποίες περιέχονται στο προϊόν, 

εκπληρούν τις απαιτήσεις τού διατάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 

απολυμαντικών (EΚ/648/2004) με δυνατότητα βιολογικής αποσύνδεσης 

ρυποκτόνων ουσιών εντός απορρυπαντικών πλύσης και καθαρισμού.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
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Δεν περιέχει αλλογενή με οργανικούς δεσμούς (AOX).

Αυτό το προϊόν περιέχει διαμορφωτική σύνθεση: Έλεγχος DOC < 80 %, 

28 d. 

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. 

Αποφεύγετε τη ρύπανση του εδαφικού νερού από το υλικό.

Άλλα στοιχεία

13. Στοιχεία σχετικα με τη διάθεση

Επεξεργασία αποβλήτων Μπορεί, σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών, να 

αποθηκευθεί ή να καεί σε κατάλληλη συσκευή.

:

Κωδικός αριθμός 

απορριμάτων, 

αχρησιμοποίητο προϊόν

200129

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); απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες

Επικίνδυνο απόβλητο.

:

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); πλαστική συσκευασία

150102:

Επεξεργασία αποβλήτων σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.Επεξεργασία ακάθαρτων 

αποβλήτων συσκευασιών 

και συνιστώμενα 

απορρυπαντικά

:

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

3267Αριθµός ΟHE :

8ADR/RID-κλάση :

Κωδικός ταξινόμησης C 7:

Προειδοποιητική πινακίδα

80Αριθμός κινδύνου :

8Δελτίο-ADR/RID :

IIIADR/RID-Ομάδα 

συσκευασίας

:

Corrosive liquid, basic, organic (1-methylglycin-N,N-diacetic acid 

Na3-salt)

Οικεία ονο µασία αποστολής :

Κατηγορία μεταφοράς: 3

Κώδικας περιορισμού σήραγγας E

Άλλες σχετικές πληροφορίες 

(Μεταφορά δια ξηράς)

:

Θαλάσσια μεταφορά

3267Αριθµός ΟHE :

8IMDG-κλάση :

-Marine pollutant :
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8Δελτίο :

IIIIMDG-Ομάδα συσκευασίας :

F-A,S-BEmS :

Οικεία ονο µασία αποστολής Corrosive liquid, basic, organic (1-methylglycin-N,N-diacetic acid 

Na3-salt)

:

Αεροπορική μεταφορά

3267Αριθµός ΟHE :

8ICAO/IATA-κλάση :

8Δελτίο :

IIIICAO-Ομάδα συσκευασίας :

Corrosive liquid, basic, organic (1-methylglycin-N,N-diacetic acid 

Na3-salt)

Οικεία ονο µασία αποστολής :

Only Cargo AircraftΆλλες σχετικές πληροφορίες 

(Αεροπορική μεταφορά)

:

15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

Χαρακτηρισμός

02 Μακριά από παιδιά.Φράση(εις)-S :

Το προϊόν δεν υποχρεούται να χαρακτηριστεί σύμφωνα με την οδηγία 

1999/45/ΕΚ.

:Συμπληρωματικές 

υποδείξεις

Εθνικοί κανονισμοί

16. Άλλες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των 

φράσεων R αναφέρεται στις 

ενότητες 2 και 3

22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

:

Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, 

δεν αποτελούν εντούτοις εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και 

δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εφαρμοστικό 

σκοπό, για τον οποίο προορίζεται, όπως αυτός περιγράφεται στα τεχνικά 

έγγραφα και στους κανονισμούς επεξεργασίας. 

Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη 

τούς ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις. 

δεν αναφέρεται αλλού = μη χρησιμοποιήσιμο 

ακαθόριστο = δεν έχει καθοριστεί

Άλλα στοιχεία :

Αλλαγμένα κεφάλαια έναντι της προηγουμένης έκδοσης: 3, 4, 9, 11, 13, 

14, 15

Μετατροπές :

(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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