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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

Maschinenreiniger Aceclean 6670

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

1M6V-F0WS-Y00X-M77WUFI:

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

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

μέσο καθαρισμού

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

BOHLE AGΕταιρεία:

Οδός: Dieselstr. 10

Τόπος: D-42781 Haan

Τηλέφωνο: Τέλεφαξ:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.deΗλεκτρονική διεύθυνση:

Klaus NehrenΑρμόδιος: +49 2129 5568-276Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: MSDS@bohle.de

www.bohle.comΚεντρική ιστοσελίδα:

ChemieΤομέας χορήγησης 

πληροφοριών:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-844631.4. Αριθμός τηλεφώνου 

επείγουσας ανάγκης:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Κατηγορίες κινδύνου:

Ουσία ή μείγμα που διαβρώνει τα μέταλλα: Διαβρ. Μετάλ. 1

Οξεία τοξικότητα: Οξεία Τοξ. 4

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Διάβρ. Δέρμ. 1

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Βλάβη 1

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση: STOT SE. 3

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή
μεθανοσουλφονικό οξύ

Προειδοποιητική 

λέξη:

Κίνδυνος

Εικονογράμματα:

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Ημερομηνία έκδοσης: 29.09.2021 GR - ELΑριθμός αναθεώρησης: 1,00
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H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για 

τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά.

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P264 Πλύνετε χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις 

σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 

λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να 

ξεπλένετε.

P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα 

μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους.

P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον 

να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

P406 Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση .

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών 

αποβλήτων.

Δηλώσεις προφύλαξης

Επισήμανση των συσκευασιών εφόσον το περιεχόμενο δεν υπερβαίνει τα 125 ml

ΚίνδυνοςΠροειδοποιητική 

λέξη:

Εικονογράμματα:

H314

Δηλώσεις επικινδυνότητας

P280-P305+P351+P338-P303+P361+P353-P363-P301+P330+P331-P310-P304+P340

Δηλώσεις προφύλαξης

Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ΑΒΤ/αΑαΒ βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Οξύ / Επιφανειοδραστικό υδατοδιαλυτό διάλυμα
Χημική ονομασία της ουσίας

Ημερομηνία έκδοσης: 29.09.2021 GR - ELΑριθμός αναθεώρησης: 1,00
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Επικίνδυνα συστατικά υλικά

ΒάροςΟνομασίαΑριθ. CAS

Αριθ. EK Αριθ. Ευρετηρίου Αριθ. REACH

Ταξινόμηση GHS

<50 %75-75-2 μεθανοσουλφονικό οξύ

200-898-6 607-145-00-4

Skin Corr. 1B; H314

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16.

Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές Μ και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)

ΒάροςΟνομασίαΑριθ. CAS Αριθ. EK

Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές Μ και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)

75-75-2 200-898-6 <50 %μεθανοσουλφονικό οξύ

στοματική:  LD50 = >1000 mg/kg

Επισήµανση του περιεχοµένου σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 648/2004

< 5 % µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. 

Απομακρύνετε τον τραυματία από την περιοχή κινδύνου και ξαπλώστε τον κάτω.

Γενικές υποδείξεις

Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. 

Σε περίπτωση λιποθυμίας βάλτε το άτομο σε σταθερή πλάγια θέση και ζητήστε ιατρική βοήθεια . 

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, εάν διαρκούν οι δυσχέρειες.

Εισπνοή

ξέπλυμα με άφθονο νερό. 

Σε παρατεταμένο ερεθισμό του δέρματος, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Επαφή δέρματος

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. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, εάν 

διαρκούν οι δυσχέρειες.

Επαφή στα μάτια

Η κατάποση ενέχει τον κίνδυνο της διάτρησης του οισοφάγου και του στομάχου (ισχυρή διαβρωτική δράση). 

Ξεπλύνετε το στόμα. Πόση άφθονου νερού σε μικρές ποσότητες (αραίωση). 

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το γιατρό.

Κατάποση

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Πυροσβεστική σκόνη, Πίδακας νερού, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Δυνατός πίδακας νερού

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ημερομηνία έκδοσης: 29.09.2021 GR - ELΑριθμός αναθεώρησης: 1,00
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5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να δημιουργηθούν: μονοξείδιο του άνθρακα, Διοξείδιο του άνθρακα, Οξείδιο 

του θείου

Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής. Σε περίπτωση πυρκαγιάς 

και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό, δεν επιτρέπεται να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο 

αποχετευτικό.

Σμπληρωματικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Τήρηση επαρκούς αερισμού. φορείτε προσωπική προστατευτική ενδυμασία

Γενικές πληροφορίες

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. 

Αποφεύγετε την διείσδυση στο υπόστρωμα. 

Σε περίπτωση δημιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστημα ενημερώστε άμεσα τις 

αρμόδιες υπηρεσίες.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό μέσο). 

Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων.

Άλλες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 7: Xειρισμός και αποθήκευση 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Λάβετε μέτρα για επαρκές ρεύμα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας. 

Φροντίστε για εγκατάσταση πλυσίματος ματιών και χαρακτηρήστε την περιοχή με εμφανή τρόπο

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Συνήθη μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη πυρκαγιών. 

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.

Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. 

προφυλάξτε από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

Κλείστε πάντα καλά τα δοχεία μετά την απομάκρυνση του προϊόντος. 

Κρατήστε μακρυά από: ισχυρά οξέα και ισχυρές βάσεις, οξειδωτικά μέσα 

Κατάλληλο υλικό για δοχείο/εγκατάσταση: Χάλυβας υψηλής ποιότητας 1.4301, PP (Πολυπροπυλένιο) , PE 

(πολυαιθυλένιο) , Γυαλί

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

Μην αποθηκεύετε μαζί με: αλκαλικά (βάσεις)

Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους

θερμοκρασία φύλαξης:   5°C -  40°C

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

Ημερομηνία έκδοσης: 29.09.2021 GR - ELΑριθμός αναθεώρησης: 1,00
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7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Καθαριστικός παράγοντας

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Τιμές PNEC

Χημικός παράγονταςΑριθ. CAS

Περιβαλλοντικός τομέας Τιμή

75-75-2 μεθανοσουλφονικό οξύ

Γλυκά ύδατα 0,012 mg/l

Θαλάσσια ύδατα 0,0012 mg/l

Ιζήματα γλυκών υδάτων 0,0251 mg/kg

Μικροοργανισμοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 100 mg/l

Έδαφος 0,00183 mg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Επειδή οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται είναι μικρές, είναι απίθανο να φθάσουμε τις τιμές ανωτάτης 

οριακής έκθεσης. Ο χρησιμοποιητής είναι όμως υποχρεωμένος να έχει τις πληροφορίες και να προσέχει τις 

τιμές οριακής έκθεσης στον τόπο εργασίας.

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Πάρτε μέτρα καλού εξαερισμού. Μην αναπνέετε τους ατμούς/το αερόλυμμα. 

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Βγάλετε αμέσως την μολυσμένη ενδυμασία. 

Διατηρείται μακρυά από μέσα διατροφής, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε και μην πίνετε κατά την διάρκεια της 

εργασίας. 

Μη καπνίζετε. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και κατά το τέλος της εργασίας.

Μέτρα υγιεινής

Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία σύμφωνα με ΕΝ166

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των οδηγιών 

της ΕΕ 89/686/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτή. 

Συνιστόμενο υλικό: Βουτυλικό καουτσούκ, καουτσούκ νιτρίλιο 

Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του παραγωγού σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως όπως και 

τις ειδικές συνθήκες στο χώρο εργασίας (μηχανική επιβάρυνση, διάρκεια επαφής).

Προστασία των χεριών

αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία DIN EN 13034 

Προστατευτικά υποδήματα ανθεκτικά σε χημικές ουσίες

Προστασία του δέρµατος

Μην χρησιμοποιείται το προϊόν δίχως επαρκή εξαερισμό ή μάσκα προστασίας με φίλτρο αερίων (τύπου Α1 

σύμφωνα με ΕΝ 14387).

Αναπνευστική προστασία

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

υγρόΦυσική κατάσταση:

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Χρώμα: άχρωμος

πολύ αδύναμοΟσμή:

Ημερομηνία έκδοσης: 29.09.2021 GR - ELΑριθμός αναθεώρησης: 1,00
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Μέθοδος

Τιμή pH (σε 20 °C): 1

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

μη χρησιμοποιήσιμοΣημείο ανάφλεξης:

Μη εκρηκτικό

Εκρηκτικές ιδιότητες

μη αυτοαναφλέξιμοΘερμοκρασία αυτανάφλεξης

Μη οξειδωτικό.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Πυκνότητα (σε 20 °C): 1,17 g/cm³ DIN 51757

Υδατοδιαλυτότητα: πολύ διαλυτό

Δυναμικό ιξώδες:

  (σε 20 °C)

6 mPa·s

9.2. Άλλες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Διαβρωτικά μετάλλων.

10.2. Χημική σταθερότητα

Καμμία αποσύνθεση κατά την κανονική χρησιμοποίηση.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Ελευθερώνεται υδρογόνο κατά την αντίδραση με μέταλλα. Εξοθερμικές αντιδράσεις με: βάσεις

Προστατεύεται από ψύξη, θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία. Μέταλλο, μη πολύτιμο

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Υλικά προς αποφυγήν: 

ισχυρά οξέα και ισχυρές βάσεις , μέταλλα , Οξειδωτικό μέσο

10.5. Μη συμβατά υλικά

ακραίες θερμοκρασίες: Μονοξείδιο του άνθρακος Οξείδια του άνθρακος οξείδια αζώτου (NOx) 

Καμμία αποσύνθεση κατά την κανονική χρησιμοποίηση.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξύα τοξικότητα

ΟνομασίαΑριθ. CAS

ΠηγήΕίδοςΔόσηΟδός έκθεσης Μέθοδος

75-75-2 μεθανοσουλφονικό οξύ

ΑρουραίοςLD50 >1000 

mg/kg
από του στόματος

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα
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Αριθ. CAS Ονομασία

[h] | [d]Τοξικότητα νερού Δόση ΠηγήΕίδος Μέθοδος

μεθανοσουλφονικό οξύ75-75-2

Οξεία Τοξικότητα στα 

Ψάρια

96 hLC50 10-100 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(πέστροφα)

ΟΟΣΑ 203

Οξεία τοξικότητα 

Crustacea

48 hEC50 10-100 

mg/l

Daphnia ΟΟΣΑ 202

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια 

βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (EK) No. 648/2004 για απορρυπαντικά.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Η βιοπροσθήκη είναι απίθανη.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

προκαλούν ελαφρά μόλυνση του νερού 

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Αποφεύγετε την διείσδυση στο 

υπόστρωμα.

12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων

Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες. 

Συμβουλευτείτε την αρμόδια υπηρεσία για την διάθεση των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες.

Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: UN 3265

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Περιέχει: 

μεθανοσουλφονικό οξύ)
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

814.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

14.4. Ομάδα συσκευασίας: II

Ετικέτες: 8

Κωδικός ταξινόμησης: C3

Ειδκές Οδηγίες: 274

Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 1 L

Εκλυθείσα ποσότητα: E2

Μεταφορική κατηγορία: 2

80Αριθμός κινδύνου:

Κώδικας περιορισμού σήραγγας: E

Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: UN 3265
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14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Περιέχει: 

μεθανοσουλφονικό οξύ)

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

8

14.4. Ομάδα συσκευασίας: II

Ετικέτες: 8

C3Κωδικός ταξινόμησης:

274Ειδκές Οδηγίες:

Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 1 L

Εκλυθείσα ποσότητα: E2

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: UN 3265

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Contains: 

methanesulphonic acid)
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

8

14.4. Ομάδα συσκευασίας: II

Ετικέτες: 8

274Ειδκές Οδηγίες:

Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 1 L

Εκλυθείσα ποσότητα: E2

EmS: F-A, S-B

Ομάδα διαχωρισμού: 1 - acids

Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: UN 3265

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Contains: 

methanesulphonic acid)
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

814.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

II14.4. Ομάδα συσκευασίας:

Ετικέτες: 8

Ειδκές Οδηγίες: A3 A803

Περιορισμένη ποσότητα (LQ) 

(επιβατικό αεροπλάνο):

0.5 L

Y840Passenger LQ:

Εκλυθείσα ποσότητα: E2

851IATA-Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο):

1 LIATA-Ανωτάτη ποσότητ (επιβατικό αεροπλάνο):

855IATA-Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο):

30 LIATA-Ανωτάτη ποσότητα (φορτηγό αεροπλάνο):
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14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ΟχιΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE

Περιορισμοί εφαρμογής (REACH, παράρτημα XVII):

Καταχώρηση 3

0%2004/42/EK (VOC):

Εθνικοί κανονισμοί

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για 

προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ).

Περιορισμός απασχόλησης:

1 - ελάχιστα βλαβερό για το νερόΚατηγορία κινδύνου για το νερό (D):

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν χρειάζεται εκτίμηση της ασφάλειας για την ουσία αυτή.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1272/2008 [CLP]

Διαδικασία ταξινόμησηςΤαξινόμηση

Met. Corr. 1; H290

Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1; H314 Με βάση τα αποτελέσματα του τεστ

Eye Dam. 1; H318 Με βάση τα αποτελέσματα του τεστ

STOT SE 3; H335

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούνεντούτοις εγγύηση για 

τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος. Οι αποδέκτες των προϊόντων 

μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις.

Άλλα στοιχεία

(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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