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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Όνομα προϊόντος:
Εφαρμογή προϊόντος:
Προμηθευτής:

LEMON GEL
Ουδέτερο καθαριστικό γενικής χρήσης και σφουγγαρισματος.
Evans Vanodine International
Brierley Road, Walton Summit
Preston. PR5 8AH - England
Tel: 01772 322200, Fax 01772 626000

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Όνομα συστατικού

EC No.

CAS – No.

Ποσοστό Ταξινόμηση

TERPENE ALCOHOLS

202-680-6

8002-09-3

5-10%

Xi;R36/38

SODIUM DEDECYLBENZENESULPHONATE

270-325-2

25155-30-0

5-10%

Xn;R22;R36/38

Το πλήρες κείμενο των σχετικών φράσεων κινδύνου δίδεται στην παράγραφο 16

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Μη επικίνδυνο σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ταξινόμηση έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ για τις επικίνδυνες ουσίες και τα
παρασκευάσματα.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Εισπνοή:
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.
Κατάποση:
Μην προκαλείτε εμετό. Πιείτε αμέσως ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα. Ζητήστε ιατρική
φροντίδα.
Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός συνεχίζει ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 τουλάχιστο λεπτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια.

5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Διοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη ή εκτοξευτήρας νερού.
Καταπολεμήστε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές με εκτοξευτήρα νερού ή αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη
Προστατευτικός εξοπλισμός: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
Προστασία του προσωπικού: Αποφυγή επαφής με τα μάτια. Αποφυγή επαφής με το δέρμα.
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για
αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Μέθοδοι απόρριψης: Απορροφήστε με αδρανές υλικό που δεσμεύει υγρά, όπως άμμος, χώμα ή πριονίδι.
Απορρίψτε το συγκεντρωμένο υλικό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Χειρισμός: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.
Προστασία από εκρήξεις και πυρκαγιές: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.
Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης:
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Μακριά από τρόφιμα.
Να αποθηκεύεται σε μέρος ξηρό, σκιερό και δροσερό.
Να αποφεύγονται οι ακραίες θερμοκρασίες (<4οC & >35oC).
Να αποθηκεύεται στα εργοστασιακά και κλειστά δοχεία συσκευασίας.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όνομα
Δεν εφαρμόζεται

Std

LT-ppm

Lt – mg/m3

ST-ppm

ST – mg/m3

Συστατικά με οριακές τιμές που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας : Το προϊόν δεν περιέχει σχετικές
ποσότητες υλικών με οριακές τιμές που χρειάζεται να ελέγχονται στο χώρο εργασίας.
Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός : Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός
Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής : Να εφαρμόζονται τα κοινά προστατευτικά μέτρα για την χρήση χημικών.
Προστασία του αναπνευστικού: Προσωπική προστασία δεν απαιτείται συνήθως.
Προστασία των χεριών: Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης φοράτε γάντια χεριών.

Προστασία των ματιών: Προστατευτικά γυαλιά.
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μορφή:
Χρώμα:
Οσμή:
Σημείο τήξης /Περιοχή τήξης:
Σημείο ζέσης /Περιοχή ζέσης:
Σημείο ανάφλεξης:
Αναφλεξιμότητα:
Κίνδυνοι έκρηξης:
Πυκνότητα στους 20 ° C
Διαλυτότητα με Νερό:
pH χωρίς διάλυση:

Παχύρρευστο Υγρό
Κιτρινωπό
Λεμόνι
0 οC
100 οC 760mm Hg.
Δεν εφαρμόζεται
Το προϊόν δεν αυταναφλέγεται.
Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
1.00 g/cm³
Πλήρως διαλυτό στο νερό
8.00 + 0,5

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θερμική διάσπαση/ συνθήκες προς αποφυγή: Δεν εφαρμόζεται
Επικίνδυνα προϊόντα προς αποφυγή : Δεν εφαρμόζεται.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για τοξικολογική πληροφόρηση παραπέμπεστε στη παράγραφο 3.
Πρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες: 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, το προϊόν είναι απίθανο να έχει παρενέργειες..

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γενικές πληροφορίες:
Όταν χρησιμοποιείται για τη χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν αυτό δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενείς
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια
βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά.

13. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Η απόρριψη του προϊόντος να γίνει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Ακαθάριστα δοχεία συσκευασίας: Η απόρριψη να γίνει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Συνιστώμενο μέσο καθαρισμού: Νερό, με κάποιον καθαριστικό παράγοντα αν είναι απαραίτητο.
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14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Γενικά: Δεν ταξινομείται για σκοπούς μεταφοράς
Μεταφορά /Πρόσθετες πληροφορίες: UN NO. ROAD/AIR/SEA : 0

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Φράσεις προφύλαξης:
Φράσεις ασφάλειας:

S2
S26
S46

Δεν ταξινομείται
Μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό
και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε
τη συσκευασία ή την ετικέτα

Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φράσεις προφύλαξης.
R22
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R36/38
Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
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