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Intelligent Matt  
Ημ/νύα  22/09/2009 
ελύδα. 1 / 6 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. ΣΟΙΦΕΙΑ  ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΨΓΟΤ 

1.1 Εμπορικό ονομαςύα  :      Intelligent Matt 

1.2 Φρόςη :         Διακοςμητικό επύχριςμα για εφαρμογό με πινϋλο,  

ρολό ό ψεκαςμό 

1.3 Σαυτοπούηςη Παραγωγού :  

Όνομα  Εταιρύασ :      TLG Ltd 

Πλόρησ Διεύθυνςη :      Wood Street, 

Περιοχό και Φώρα :      Openshaw, MANCHESTER, M11 2FB 

U.K. 

       Tel. 0161 230 0880 

       Fax. 0161 223 3208 

Ηλεκτρονικό Διεύθυνςη      mail@thelittlegreene.com 

υπευθύνου φύλλου εργαςύασ  

2 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

Επιβλαβϋσ για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο υδϊτινο 

περιβϊλλον 

3 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

Περιγραφό : Μεύγμα ςυμπεριλαμβανομϋνων των παρακϊτω επικύνδυνων ουςιών για την υγεύα ό το περιβϊλλον κατϊ την 

ϋννοια του CHIP 

Οι κανονιςμού ό τα οπούα ϋχουν ανατεθεύ τα όρια επαγγελματικόσ ϋκθεςησ ςτο χώρο εργαςύασ 

Ουςύα:  περιεκτικότητα%:  Αριθμόσ CAS:   Σαξινόμηςη:  EINECS:   Αριθμόσ ΕΕ: 

Diuron   <0,1%   000330-54-1   Xn, N, R40,  206-354-4  006-015-00-9 

R48/22, R50/53 

Ανατρϋξτε ςτην ενότητα 15 & 16 για την εξόγηςη των αναφερόμενων υποδεύξεων κινδύνου 

4 ΠΡΨΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ 

Γενικϊ 

ε όλεσ τισ περιπτώςεισ που υπϊρχει αμφιβολύα, ό αν τα ςυμπτώματα επιμϋνουν, ζητόςτε ιατρικό βοόθεια. 

Μη δύνετε ποτϋ τύποτα από το ςτόμα ςε αναύςθητο ϊτομο. 

Ειςπνοό 

Μεταφερθεύτε ςε καθαρό αϋρα, κρατόςτε τον αςθενό ζεςτό και ςε ανϊπαυςη. Αν η αναπνοό ϋχει ςταματόςει, προχωρόςτε  ςε 

τεχνητό αναπνοό. Μη δώςετε τύποτα από το ςτόμα. Αν χϊςει τισ αιςθόςεισ του, τοποθετόςτε ςτην θϋςη ανϊνηψησ και 

ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. 
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 Επαφό με τα μϊτια 

 Οι φακού επαφόσ θα πρϋπει να αφαιρεθούν. Πλύνετε αμϋςωσ με ϊφθονο καθαρό νερό για τουλϊχιςτον 10 λεπτϊ, κρατώντασ 

τα βλϋφαρα ανοικτϊ και ζητόςτε ιατρικό ςυμβουλό. 

Επαφό με το δϋρμα 

Αφαιρϋςτε τα μολυςμϋνα ρούχα. Πλύνετε το δϋρμα πολύ καλϊ με ςαπούνι και νερό ό χρηςιμοποιόςτε κατϊλληλο καθαριςτικό 

δϋρματοσ. Μη χρηςιμοποιεύτε διαλύτεσ ό αραιωτικϊ. 

Κατϊποςη 

ε περύπτωςη κατϊ λϊθοσ κατϊποςησ ζητόςτε αμϋςωσ ιατρικό ςυμβουλό. Κρατόςτε ςε ηρεμύα. Μην προκαλεύτε εμετό. 

 

5 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

ε περύπτωςη που μια πυρκαγιϊσ ςε χώρο που αποθηκεύονται τα υλικϊ  

Κατϊλληλα μϋςα πυρόςβεςησ   Αφρόσ ανθεκτικόσ ςτο Οινόπνευμα, CO2, ςκόνη, ψεκαςμόσ νερού/βεντϊλια 

Ακατϊλληλα μϋςα πυρόςβεςησ   Χεκαςμόσ μεγϊλου όγκου νερού 

Απαιτεύται ειδικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ Η φωτιϊ παρϊγει πυκνό μαύρο καπνό που περιϋχει επικύνδυνα προώόντα 

για τουσ πυροςβϋςτεσ καύςησ (βλϋπε ςημεύο 10).  

 

Η ϋκθεςη ςε προώόντα διϊςπαςησ μπορεύ να εύναι επικύνδυνη για την υγεύα. Κατϊλληλη αυτόνομη αναπνευςτικό ςυςκευό 

μπορεύ να απαιτηθεύ. Μην αφόνετε το νερό κατϊςβεςησ να φθϊςει ςε υπονόμουσ ό υδϊτινουσ πόρουσ 

 

6 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΤΦΑΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ. 

Ανατρϋξτε ςτα μϋτρα προςταςύασ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 7 και 8. Περιορύςτε και ςυλλϋξτε την διαρροϋσ με μη 

καύςιμα απορροφητικϊ υλικϊ όπωσ π.χ. ϊμμο, χώμα κτλ και τοποθετόςτε ςε κατϊλληλο δοχεύο απορριμμϊτων ςύμφωνα με 

τουσ κανονιςμούσ των αποβλότων (βλ. παρϊγραφο 13). Μην αφόνετε να ειςχωρόςει ςε αποχετεύςεισ ό υδϊτινα ρεύματα. 

Καθαρύςτε κατϊ προτύμηςη με απορρυπαντικό. Αποφεύγεται η χρόςη διαλυτών. Εϊν το προώόν ειςϋλθει ςε αποχετεύςεισ ό 

υπονόμουσ θα πρϋπει να επικοινωνόςετε αμϋςωσ , με την τοπικό εταιρεύα υδϊτων. την περύπτωςη τησ μόλυνςησ του ρϋματα, 

ποτϊμια ό λύμνεσ, ενημερώςτε την τοπικό υπηρεςύα περιβϊλλοντοσ. Μϋθοδοι καθαριςμού: Καθαρύςτε κατϊ προτύμηςη με 

απορρυπαντικό: αποφύγετε τη χρόςη διαλυτών. 

 

7 ΦΕΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

ΦΕΙΡΙΜΟ : Διατηρεύτε το προώόν ςε ερμητικϊ κλειςτϊ δοχεύα. Αποφύγετε την επαφό με το δϋρμα και τα μϊτια. Σο κϊπνιςμα, 

φαγητό και ποτό θα πρϋπει να απαγορεύονται ςε χώρουσ αποθόκευςησ και χρόςησ. Ποτϋ μη χρηςιμοποιεύτε πύεςη για να 

αδειϊςετε το δοχεύο, δεν εύναι δοχεύο πύεςησ. Διατηρεύτε πϊντα ςε δοχεύα καταςκευαςμϋνα από το ύδιο υλικό με το δοχεύο που 

προςφϋρεται. 

ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 

Σηρεύτε τισ υποδεύξεισ τησ ετικϋτασ  Αποθηκεύςτε μεταξύ 5 ° C και 25 ° C ςε ξηρό και καλϊ αεριζόμενο μϋροσ μακριϊ από πηγϋσ 

θερμότητασ, ανϊφλεξησ και το ϊμεςο ηλιακό φωσ. Απαγορεύεται το κϊπνιςμα. Αποτροπό μη εξουςιοδοτημϋνησ πρόςβαςησ. 

Δοχεύα που ϋχουν ανοιχτεύ θα πρϋπει να εύναι κατϊλληλα, να ςφραγύζονται εκ νϋου και να διατηρεύται ςε όρθια θϋςη για να 

αποτραπεύ διαρροό. 

Αποθηκεύςτε το μακριϊ από οξειδωτικϊ μϋςα και ιςχυρϊ αλκαλικό και ϋντονα οξύ υλικϊ. 

 

8 ΜΕΣΡΑ ΪΛΕΓΦΟΤ ΕΚΘΕΗ  

Ϊλεγχοι ϋκθεςησ: Παρϋχετε επαρκό εξαεριςμό 

 

Ουςύα     TWA (1)    STEL (2)    ύμβολα (3) 

     ppm (4)        mg.m-3 (4)   ppm (4)  mg.m-3 (4) 

 

Diuron (WEL)     10 

Επαγγελματικόσ ϋκθεςησ Όλα τα μϋςα ατομικόσ προςταςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναπνευςτικού 

προςτατευτικού εξοπλιςμού, 
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Ϊλεγχοσ  Ϊλεγχοσ τησ ϋκθεςησ ςε επικύνδυνεσ ουςύεσ πρϋπει να επιλϋγεται για να 

ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ των κανονιςμών COSHH και PPE  

Αναπνευςτικό προςταςύα: Εϊν η ϋκθεςη ςε επικύνδυνεσ ουςύεσ που αναφϋρονται ανωτϋρω δεν μπορούν να 

ελεγχθούν από την παροχό τοπικού εξαεριςμού και επαρκούσ απαγωγόσ, πρϋπει να 

χρηςιμοποιεύτε την κατϊλληλη αναπνευςτικό ςυςκευό  

Προςταςύα του δϋρματοσ Υορϊτε κατϊλληλεσ φόρμεσ (Βαμβακερϋσ ό βαμβακερϋσ / ςυνθετικϋσ ). Θα πρϋπει να 

αφαιρεθεύ τα μολυςμϋνα ρούχα και να πλϋνετε το δϋρμα με ςαπούνι και νερό ό με 

ανϊλογο καθαριςτικό δϋρματοσ. υνύςταται ο τακτικόσ ϋλεγχοσ του δϋρματοσ από 

τουσ χρόςτεσ του προώόντοσ 

Προςταςύα των ματιών: Προςτατευτικϊ γυαλιϊ πρϋπει να φοριούνται για την πρόληψη ατυχημϊτων από 

τυχόν πιτςιλιϋσ 

Προςταςύα των χεριών: Κατϊ την ϋκθεςη του δϋρματοσ θα πρϋπει να ζητεύται από τουσ προμηθευτϋσ γαντιών 

κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ ςχετικϊ με τα κατϊλληλα εύδη και τουσ χρόνουσ χρόςησ. Οι 

προςτατευτικϋσ κρϋμεσ βοηθούν ςτην προςταςύα των εκτεθειμϋνων περιοχών του 

δϋρματοσ, αλλϊ δεν εύναι υποκατϊςτατα για την πλόρη φυςικό προςταςύα. Δεν 

πρϋπει να χρηςιμοποιούνται αν το δϋρμα ϋχει όδη εκτεθεύ 

Μϋτρα υγιεινόσ: Βεβαιωθεύτε ότι τα χϋρια πλϋνονται πριν φϊτε ό πιεύτε ό πϊτε τουαλϋτα. Εφαρμόςτε 

κρϋμα προςταςύασ του δϋρματοσ πριν από το χειριςμό. Να απομακρύνετε αμϋςωσ τα 

ενδύματα που ϋχουν μολυνθεύ 

9 ΥΤΙΚΕ ΚΑΙ ΦΗΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

Οςμό       Ακρυλικό, ελαφρώσ αμμωνιακό 

Εμφϊνιςη      Παχύρρευςτο υγρό  

Ιξώδεσ      10-14 (Rotothinner) 

Πύεςη ατμών      Μη διαθϋςιμο 

Φρώμα       Βϊςεισ και Φρώματα 

Εκρηκτικϋσ ιδιότητεσ     Καμύα 

ημεύο ανϊφλεξησ     >100 ° C 

ημεύο τόξησ      Μη διαθϋςιμο 

ημεύο βραςμού     Μη διαθϋςιμο 

ημεύο βραςμού     >100 ° C 

pH       8 - 10 

χετικό πυκνότητα     1,27 - 1,39 g/cm3 (βϊρουσ δοχεύου) ανϊλογα με το χρώμα 

Διαλυτότητα       Διαλυτό ςτο νερό 

ΠΟΕ (Οδηγύα 2004/42/Εc):    2g/l ( Κατ. Α/δ = 30g/L  2010) 

 

10 ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 
υνθόκεσ προσ αποφυγό:  ταθερό κϊτω από τισ ςυνιςτώμενεσ ςυνθόκεσ αποθόκευςησ και διαχεύριςησ 

(βλϋπε κεφϊλαιο 7) 

Τλικϊ προσ αποφυγό Ιςχυρϊ οξϋα, αλκϊλια και μϋςα οξεύδωςησ 

Επικύνδυνα ςε αποςύνθεςη ε μια πυρκαγιϊ, επικύνδυνα προώόντα αποςύνθεςησ όπωσ ο καπνόσ, 

μονοξεύδιο του ϊνθρακα, 

Προώόντα Διοξεύδιο του ϊνθρακα και οξεύδια του αζώτου μπορεύ να παραχθούν 

 

11 ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
Οξεύα τοξικότητα:  Δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα για το προώόν 

 

Η υπερβολικό ϋκθεςη μπορεύ να επηρεϊςει την υγεύα του ανθρώπου, ωσ εξόσ: 
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Επαφό με το δϋρμα:  Η επανειλημμϋνη ό παρατεταμϋνη επαφό με το προώόν μπορεύ να οδηγόςει ςε 

απομϊκρυνςη του φυςικού λύπουσ από το δϋρμα με αποτϋλεςμα την 

εμφϊνιςη μη αλλεργικόσ δερματύτιδασ εξ επαφόσ 

Επαφό με τα μϊτια:  Πιτςιλύςματα ςτα μϊτια μπορεύ να προκαλϋςουν ερεθιςμό 

Ειςπνοό / κατϊποςη: Δεν εύναι πιθανό να προκαλϋςει μεγϊλη βλϊβη  

 

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

Αυτό το προώόν ϋχει αξιολογηθεύ ςύμφωνα με τη ςυμβατικό μϋθοδο ςτην τεχνολογύα CHIP και δεν ταξινομεύται ωσ επικύνδυνο 

για το περιβϊλλον, αλλϊ περιϋχει ουςύεσ που ταξινομούνται ωσ επικύνδυνεσ. Δεύτε το Κεφϊλαιο 2 για λεπτομϋρειεσ 

Μην αφόςετε το υλικό να μολύνει επιφϊνεια του εδϊφουσ ό των υπόγειων υδϊτων ό να ειςϋλθει ςτο ςύςτημα αποχϋτευςησ 

Ουςύα που ϋχει   Κινητικότητα (2)   Εμμονό       Ωλλεσ ανεπιθύμητεσ ενϋργειεσ (2) 

ταξινομηθεύ ωσ DfE (1)     και βιοαποικοδόμηςη (2) 

 

Diuron                                        Φαμηλό δυνατότητα          Βιοδιαςπώμενα   Πολύ τοξικό για τουσ να                   

       βιοςυςςωρεύςησ       υδρόβιουσ οργανιςμούσ 

 

(1) Όλεσ οι ουςύεσ που απαριθμούνται ςτο τμόμα 2 και ταξινομούνται ωσ επικύνδυνεσ για το περιβϊλλον (DfE) 

(2) Οι πληροφορύεσ που λαμβϊνονται από δελτύα δεδομϋνων αςφαλεύασ των προμηθευτών και των ςχετικών με τισ 

περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ ςτην αποφυγό των απροόπτων κατϊ την αποθόκευςη, χειριςμό, τη χρόςη και τη διϊθεςη 

 

13 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΘΕΗ 

Σα απόβλητα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ϊδειων ςυςκευαςιών, πρϋπει να απορρύπτονται ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ 

που απορρϋουν από τον νόμο ελϋγχου ρύπανςησ και τουσ νόμουσ για την περιβαλλοντικό προςταςύα. Οι κανονιςμού για τα 

επικύνδυνα απόβλητα δεν ιςχύουν για το προώόν αυτό. 

Σο προώόν να μην χύνεται ςτουσ υπονόμουσ, ςε επύγεια και υπόγεια ύδατα και γειτονικϋσ περιοχϋσ 

 

14 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕΣΑΥΟΡΑ  
 

 Επύγεια μεταφορϊ ADR / RID (διαςυνοριακό):  Σο προώόν αυτό δεν ταξινομεύται ωσ επικύνδυνο για μεταφορϊ 

 Θαλϊςςιεσ μεταφορϋσ IMDG:    Σο προώόν αυτό δεν ταξινομεύται ωσ επικύνδυνο για μεταφορϊ 

 Αεροπορικϋσ μεταφορϋσ IATA-DGR:   Σο προώόν αυτό δεν ταξινομεύται ωσ επικύνδυνο για μεταφορϊ 

 

15 ΣΟΙΦΕΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ 

όμανςη ςύμφωνα με τισ Οδηγύεσ ΕΟΚ:  όμανςη ςύμφωνα με την οδηγύα 1999/45/ΕΚ DPD τροποπούηςη 

2006/8/ΕΚ και ΠΟΕ προώόντοσ  

 

Οδηγύα 2004/42/ΕΚ. 

 

Υρϊςεισ κινδύνου:                         R52/53  Επιβλαβϋσ για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμούσ, μπορεύ να προκαλϋςει 

μακροχρόνιεσ δυςμενεύσ επιπτώςεισ ςτο υδϊτινο περιβϊλλον 

 

Υρϊςεισ αςφαλεύασ:   S24/25   Αποφεύγετε επαφό με το δϋρμα και τα μϊτια 

S29   Μην αδειϊζετε ςτην αποχϋτευςη 
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16 ΩΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

Γενικϊ: 

Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ παρϋχονται ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των 

κανονιςμών CHIP. 

Σο προώόν δεν πρϋπει να χρηςιμοποιεύται για ςκοπούσ ϊλλουσ από αυτούσ που αναφϋρονται ςτο τμόμα 1, χωρύσ 

προηγουμϋνωσ αναφερόμενοσ ςτον προμηθευτό και ϋχει λϊβει γραπτϋσ οδηγύεσ χειριςμού. Δεδομϋνου ότι οι ειδικϋσ ςυνθόκεσ 

χρόςησ του προώόντοσ εύναι ϋξω από τον ϋλεγχο του προμηθευτό, ο χρόςτησ εύναι υπεύθυνοσ για να εξαςφαλύζει ότι 

πληρούνται οι απαιτόςεισ τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ τηρούνται. 

Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ βαςύζονται ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη τησ γνώςησ 

και ςτην ιςχύουςα εθνικό νομοθεςύα. Παρϋχει καθοδόγηςη ςχετικϊ με την υγεύα, την αςφϊλεια και τισ περιβαλλοντικϋσ 

πτυχϋσ του προώόντοσ και δεν πρϋπει να ερμηνευθεύ ωσ εγγύηςη των τεχνικών επιδόςεων ό τησ καταλληλότητασ για 

ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ. 

Αυτό το δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ αντικαθιςτϊ όλεσ τισ προηγούμενεσ εκδόςεισ (βλ. παραπϊνω ημερομηνύα) και μπορεύ να 

περιϋχει ςημαντικϋσ νϋεσ πληροφορύεσ που επηρεϊζουν την αξιολόγηςη του κινδύνου ςασ, όταν χρηςιμοποιεύτε αυτό το 

προώόν. Οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτο παρόν δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ βαςύζονται ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη τησ 

γνώςησ και τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ. Ψςτόςο, καμύα δόλωςη, εγγύηςη ό εγγύηςη ςχετικϊ με την ακρύβεια, την αξιοπιςτύα ό 

την πληρότητϊ τουσ 

υςτϊςεισ / περιοριςμού: 

Οι παρεχόμενεσ πληροφορύεσ αφορούν μόνο το υλικό που αναφϋρεται για βιομηχανικό χρόςη και δεν ιςχύει αν 

χρηςιμοποιεύται ςε ςυνδυαςμό με ϊλλα υλικϊ. Σο δελτύο δεδομϋνων παρϋχει πληροφορύεσ για τισ γνώςεισ μασ ςχετικϊ με το 

χειριςμό, την αποθόκευςη και τη χρόςη του προώόντοσ. Δεν εύναι εφαρμόςιμεσ ςε αςυνόθιςτεσ ό μη κανονικϋσ χρόςεισ του 

προώόντοσ ό όπου οδηγύεσ ό ςυςτϊςεισ δεν ακολουθούνται. Εύναι ευθύνη του χρόςτη να βεβαιωθεύ ότι οι παρεχόμενεσ 

πληροφορύεσ εύναι κατϊλληλεσ και πλόρεισ αρκετϊ για αυτό το υλικό ςυγκεκριμϋνη χρόςη 

Πηγϋσ των βαςικών ςτοιχεύων που  χρηςιμοποιούνται για την κατϊρτιςη αυτού του Δελτύου Δεδομϋνων Αςφαλεύασ: 

Αυτό το δελτύο δεδομϋνων δημιουργόθηκε ςύμφωνα με την οδηγύα 91/155/ΕΟΚ (93/112/ΕΚ) 

Επικύνδυνα Προώόντα Οδηγύα 1999/45/ΕΚ τροποπούηςη 2006/8/ΕΚ 

Δεδομϋνα των προμηθευτών 

Φημικϊ προώόντα (Πληροφορύεσ κινδύνων και ςυςκευαςύασ για Προμόθεια) Κανονιςμού (CHIP 3) SI 2002/1689  

Εγκεκριμϋνο κατϊλογο προςφορϊσ. Πληροφορύεσ που ϋχουν εγκριθεύ για την ταξινόμηςη και την επιςόμανςη των ουςιών και 

των παραςκευαςμϊτων που εύναι επικύνδυνα για την προμόθεια L129 (ϋβδομη ϋκδοςη) 

Εγκεκριμϋνοσ οδηγόσ ταξινόμηςησ και επιςόμανςησ. Οδηγύεσ για τουσ κανονιςμούσ 131 (Πϋμπτη Ϊκδοςη) 

Η ςύνταξη των δελτύων δεδομϋνων αςφαλεύασ εγκεκριμϋνο κώδικα πρακτικόσ L130 2002 

CHIP για όλουσ HSG228 

Ευρωπαώκό Κατϊλογο των Φημικών Ουςιών (EINECS) 

Κατϊλογοσ εγκεκριμϋνων πληροφοριών για τη μεταφορϊ επικύνδυνων εμπορευμϊτων μϋςω οδικών και ςιδηροδρομικών 

δικτύων L90 (Σρύτη Ϊκδοςη) 

Οδικϋσ μεταφορϋσ επικύνδυνων εμπορευμϊτων (Σαξινόμηςη, υςκευαςύα και όμανςη) και χρόςη μεταφερόμενου εξοπλιςμού 

υπό πύεςη, 2004 SI 2004/568 

Όρια ϋκθεςησ ςτο χώρο εργαςύασ EH40/2005 
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Σελίδα 6 από 6 

Ϊλεγχοσ ουςιών επικύνδυνων για την υγεύα των κανονιςμών του 2002 (COSHH) SI 2002/2677 και τισ μετϋπειτα 

τροποποιόςεισ 

Επικύνδυνα απόβλητα Κανονιςμού 2005 SI 2005/894 

Η Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ νόμου του 1990 

 Ο οδηγόσ BCF ςτο CHIP Κανονιςμού Δεκϋμβριοσ 2005 

R φρϊςεισ από επικύνδυνα ςυςτατικϊ ςτοιχεύα (εκτόσ από εκεύνα που όδη περιλαμβϊνονται ςτο ςημεύο 15):  

R40   Ύποπτο καρκινογϋνεςησ 

R48/22 Επιβλαβϋσ: κύνδυνοσ ςοβαρόσ βλϊβησ τησ υγεύασ ύςτερα από παρατεταμϋνη ϋκθεςη ςε περύπτωςη 

κατϊποςησ 

Αλλαγϋσ ςτην προηγούμενη ϋκδοςη: νομοθετικό ενημϋρωςη 
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