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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Atomic Tattoo Ink - all shades

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

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

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

διαδερμική εφαρμογή

Permanent Make-up

Δεν συνιστώνται χρήσεις σε

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Professional Body Supply SRLΕταιρεία:

Viale Giovanni Bovio 286Οδός:

I-66020 Pescara (PE)Τόπος:

Τηλέφωνο: Viale Giovanni Bovio 286 Τέλεφαξ:+39 0852309821

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bodysupply.it

www.atomictattooink.euΚεντρική ιστοσελίδα:

+39 08544605281.4. Αριθμός τηλεφώνου 

επείγουσας ανάγκης:

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Φράσεις R:

Εύφλεκτο.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

10 Εύφλεκτο.
Φράσεις R

02 Μακριά από παιδιά.
Φράσεις S

Περιέχει CI 11767, 12475, 51345, 56110, 561170, 56300, 73907, 74160, 74265, 77266, 77891. 

Μπορείνα προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

Κανένας αξιόλογος κίνδυνος. Παρακαλείσθε όπως τηρήσετε συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά υλικά

Ταξινόμηση GHS

Βάρος

ΤαξινόμησηΑριθ. CAS

Αριθ. REACH

Αριθ. Ευρετηρίου

Αριθ. EK Ονομασία

1 - < 5 %PEG-8

Xi - Ερεθιστικό  R3625322-68-3

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων Ρ και H: βλέπε στην τμήμα 16.
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ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργίας, ιδιαίτερα στη ζώνη αναπνοής, καλέστε αμέσως γιατρό.

Γενικές υποδείξεις

Εξασφαλίστε καθαρό αέρα.

Εισπνοή

ξέπλυμα με άφθονο νερό. Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας.

Επαφή δέρματος

Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με νερό ή με το ντούζ ματιών.

Επαφή στα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό.
Κατάποση

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Αλλεργικό-αναφυλακτικό σοκ.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Ρύθμιση του κυκλοφορικού συστήματος, ίσως θεραπεία με ηλεκτροσόκ.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Νερό. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Αφρός. Πυροσβεστική σκόνη.

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Καύσιμο. Οι αναθυμιάσεις, ατμοί, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα σε έκθεσή τους 

στον αέρα.

Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου 

χρησιμοποιείστε σπρέυ νερού. Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε 

να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό.

Σμπληρωματικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Μην αφήνετε το προϊόν να εισβάλλει στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο. κίνδυνος εκρήξεως.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

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.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Σε περίπτωση χειρισμού σε ανοιχτό μέρος, χρήση εξοπλισμού με ενσωματωμένο σύστημα 

απορρόφησης. Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
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Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι 

ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Οι αναθυμιάσεις, ατμοί, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό 

μίγμα σε έκθεσή τους στον αέρα.

Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

Συνιστόμενη θερμοκρασία διατήρησης: 5°C - 35°C

Επιπλέον στοιχεία

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Διατηρείστε σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο. Μακριά 

από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Μην αποθηκεύετε μαζί με: ύλη, πλούσιο σε οξυγόνο, οξειδωτικό.

Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Ενδεικτικεσ οριακέσ τιμέσ επαιτελματικησ εκθεσησ

Κατηγορίαίνες/cm³mg/m³ppmΧημικός παράγονταςΑριθ. CAS Προέλευση

1000Αιθανόλη64-17-5 1900

Ανώτατη- -

-Γλυκερίνη56-81-5 10

Ανώτατη- -

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Σε περίπτωση χειρισμού σε ανοιχτό μέρος, χρήση εξοπλισμού με ενσωματωμένο σύστημα 

απορρόφησης. Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας. Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας 

με το προϊόν. Μη τρώτε ήπίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

Μέτρα υγιεινής

Προστασία οφθαλμών: μη απαραίτητο.

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Προστασία χεριών: μη απαραίτητο.

Προστασία των χεριών

Σωματική προστασία: μη απαραίτητο.

Προστασία του δέρµατος

Σε περίπτωση σωστής χρήσης και κάτω από κανονικές συνθήκες δεν είναι απαραίτητη η χρήση 

προστατευτικής μάσκας.

Αναπνευστική προστασία

απόχρωση του λευκού

υγρόΦυσική κατάσταση:

Χρώμα:

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

χαρακτηριστικόςΟσμή:
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Μέθοδος

Τιμή pH (σε 20 °C): 7,7

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαΣημείο τήξεως:

78 °CΑρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαΘερμοκρασία εξάχνωσης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαΣημείο μαλάκυνσης:

42 °CΣημείο ανάφλεξης:

Αναφλεξιμότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαστερεά:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείααέρια:

3,5 όγκος %Κατώτερο όριο έκρηξης:

15 όγκος %Ανώτερο όριο έκρηξης:

95 °CΘερμοκρασία ανάφλεξης:

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαστερεά:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείααέρια:

Αλκοόλη

Οξειδωτικές ιδιότητες

Πίεση ατμών:

  (σε 20 °C)

58 hPa

Πίεση ατμών:

  (σε 50 °C)

293 hPa

Πυκνότητα (σε 20 °C): 1,6 g/cm³

Φαινόμενη πυκνότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Υδατοδιαλυτότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαΣυντελεστής κατανομής:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαΔυναμικό ιξώδες:

Κινηματικό ιξώδες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαΧρόνος ροής:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαΠυκνστητα ατμών:

Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείαΛεγχος διαχωρισμού διαλυτικών 

υλικών:

22,90 %Περιεχόμενος διαλύτης:

9.2. Άλλες πληροφορίες

40Περιεχόμενο στερεό:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. Δραστικότητα

Κίνδυνος ανάφλεξης.
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10.2. Χημική σταθερότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Μακριά από θερμότητα. Κίνδυνος ανάφλεξης.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

10.5. Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Τοξικοκινητική,μεταβολισμός και κατανομή

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Οξύα τοξικότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επεξεργασία/το μείγμα.

ΟνομασίαΑριθ. CAS

ΕίδοςΔόσηΜέθοδοςΟδοί έκθεσης Πηγή

25322-68-3 PEG-8

RatteLD50 2000 mg/kgστοματική

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

μη καυστικός.

Ευαισθητοποιητική δράση

δεν υπάρχει κίνδυνος ευαισθητοποίησης.

STOT-εφάπαξ  έκθεση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Σοβαρή δράση μετά από επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για καρκινογένεση σε ανθρώπους. 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για καρκινογένεση σε σπερματοζωάρια ανθρώπων. 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αναπαραγωγική τοξικότητα σε ανθρώπους.

τοξικότητα αναρρόφησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Τα προϊόντα αυτού του παρασκευάσματος δεν εμπίπτουν στα κριτήρια ταξινόμησης ως CMR κατηγορία 

1 ή 2.

Ειδικά αποτελέσματα σε πειράματα με ζώα

Η ταξινόμηση έγινε βάση της ποσοτικής μεθόδου σύμφωνα με τη διάταξη παρασκευής (1999/45/EΚ).

Άλλα στοιχεια επί ελέγχων

Πρακτική εμπειρία

Παρατηρήσεις σημαντικές για την ταξινόμηση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

Περαιτέρω παρατηρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.
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Άλλα στοιχεία

Συνοπτική αξιολόγηση των ιδιoτήτων κατα CMR: Τα προϊόντα αυτού του παρασκευάσματος δεν 

εμπίπτουν στα κριτήρια ταξινόμησης ως CMR κατηγορία 1 ή 2.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Σε περίπτωση κανονικής εισαγωγής σε ελάχιστες ποσότητες στις εγκαταστάσεις βιολογικού 

καθαρισμού δεν αναμένονται διαταραχές της δράσης αποσύνθεσης της βιολογικής λάσπης.

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Η ταξινόμηση έγινε βάση της ποσοτικής μεθόδου σύμφωνα με τη διάταξη παρασκευής (1999/45/EΚ).

Άλλα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Διάθεση σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν

200128 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); 

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 27

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος

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); 

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 27

200128

Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες

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); 

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 27

200128

νερό (με απορρυπαντικό). Οι συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν, μόνο αν είναι εντελώς άδειες.

Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: Για τον μεταφορέα αυτόν δεν υπάρχει ταξινόμηση.

Για τον μεταφορέα αυτόν δεν υπάρχει ταξινόμηση.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00 Επεξεργάστηκε στις: 31.07.2013 GR - EL
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No14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

No14.4. Ομάδα συσκευασίας:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά δια ξηράς)

Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: Για τον μεταφορέα αυτόν δεν υπάρχει ταξινόμηση.

Για τον μεταφορέα αυτόν δεν υπάρχει ταξινόμηση.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

No14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

14.4. Ομάδα συσκευασίας: No

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά με ποταμόπλοια )

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: Για τον μεταφορέα αυτόν δεν υπάρχει ταξινόμηση.

Για τον μεταφορέα αυτόν δεν υπάρχει ταξινόμηση.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

No14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

-14.4. Ομάδα συσκευασίας:

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Θαλάσσια μεταφορά)

Αεροπορική μεταφορά (ICAO)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: Για τον μεταφορέα αυτόν δεν υπάρχει ταξινόμηση.

Για τον μεταφορέα αυτόν δεν υπάρχει ταξινόμηση.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

No14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

-14.4. Ομάδα συσκευασίας:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Not restricted

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Αεροπορική μεταφορά)

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

όχιΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

No

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

No

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

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

22,9 % (366,4 g/l)1999/13/EK (VOC):

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00 Επεξεργάστηκε στις: 31.07.2013 GR - EL
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Εθνικοί κανονισμοί

1 - Προκαλούν ελαφρά μόλνση το νερούΚατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Μετατροπές

Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) 

περίοδος ισχύος: Κράτη Μέλη της ΕΕ, Ελβετία, Τουρκία, Ρωσσία, Κροατία

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3

10 Εύφλεκτο.

36 Ερεθίζει τα µάτια.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία 

στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00 Επεξεργάστηκε στις: 31.07.2013 GR - EL


