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ΣΕΧΤΙΟΝ 1: Ιδεντιφιχατιον οφ τηε συβστανχε/µιξτυρε ανδ οφ τηε χοµπανψ/υνδερτακινγ

Ωινδσχρεεν Αντιφρεεζε Χονχεντρατε − 70°Χ

Προδυχτ ιδεντιφιερ

Ρελεϖαντ ιδεντιφιεδ υσεσ οφ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε ανδ υσεσ αδϖισεδ αγαινστ

∆εταιλσ οφ τηε συππλιερ οφ τηε σαφετψ δατα σηεετ

ΧΤΠ−ΓµβΗΧοµπανψ ναµε:

Σααλφελδερ Στρα⇓ε 35Στρεετ:

∆−07338 ΛευτενβεργΠλαχε:

Τελεπηονε: +4936734/230−0 Τελεφαξ:+4936734/230−22

ε−µαιλ: ηοτλινε≅χτπ−γµβη.δε

ϑενσ Μοελλερ, ∆ιπλ.−Χηεµ.Χονταχτ περσον: +4936734/230−19Τελεπηονε:

ωωω.χτπ−γµβη.δεΙντερνετ:

Αρτιχλε Νυµβερ 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11255, 11256

Φυρτηερ Ινφορµατιον

ΣΕΧΤΙΟΝ 2: Ηαζαρδσ ιδεντιφιχατιον

Χλασσιφιχατιον οφ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Ινδιχατιονσ οφ δανγερ : Ηιγηλψ φλαµµαβλε

Ρ−πηρασεσ:

Ηιγηλψ φλαµµαβλε.

Λαβελ ελεµεντσ

∆ανγερ σψµβολσ: Φ − Ηιγηλψ φλαµµαβλε

Φ − Ηιγηλψ φλαµµαβλε

11 Ηιγηλψ φλαµµαβλε.
Ρ πηρασεσ

02 Κεεπ ουτ οφ τηε ρεαχη οφ χηιλδρεν.

07 Κεεπ χονταινερ τιγητλψ χλοσεδ.

16 Κεεπ αωαψ φροµ σουρχεσ οφ ιγνιτιον − Νο σµοκινγ.

Σ πηρασεσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 3: Χοµποσιτιον/ινφορµατιον ον ινγρεδιεντσ

Μιξτυρεσ

Ρεϖισιον νο.: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 18.10.2011 ΓΒ − ΕΝ

mailto:hotline@ctp-gmbh.de
http://www.ctp-gmbh.de
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Ηαζαρδουσ χοµπονεντσ

ΓΗΣ χλασσιφιχατιον

Θυαντιτψ

ΧλασσιφιχατιονΧΑΣ Νο.

ΡΕΑΧΗ Νο.

Ινδεξ Νο.

ΕΧ Νο. Χηεµιχαλ ναµε

75 − 80 %ετηανολ, ετηψλ αλχοηολ200−578−6

Φ  Ρ1164−17−5

Φλαµ. Λιθ. 2; Η225603−002−00−5

10 − 15 %ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ203−473−3

Ξν  Ρ22107−21−1

Αχυτε Τοξ. 4; Η302603−027−00−1

Φυλλ τεξτ οφ Ρ− ανδ Η−πηρασεσ: σεε σεχτιον 16.

ΣΕΧΤΙΟΝ 4: Φιρστ αιδ µεασυρεσ

∆εσχριπτιον οφ φιρστ αιδ µεασυρεσ

Μοϖε ϖιχτιµ ουτ οφ δανγερ ζονε ανδ λαψ δοων. 

Φολλοωινγ ινηαλατιον: Μοϖε ϖιχτιµ το φρεση αιρ. Χονσυλτ πηψσιχιαν. 

Ιµµεδιατελψ ρεµοϖε ανψ ωεττεδ χλοτηινγ, σηοεσ ορ στοχκινγσ.

Γενεραλ ινφορµατιον

Ιφ ϖιχτιµ ισ ατ ρισκ οφ λοσινγ χονσχιουσνεσσ, ποσιτιον ανδ τρανσπορτ ον τηειρ σιδε. 

Φολλοωινγ ινηαλατιον: Μοϖε ϖιχτιµ το φρεση αιρ. Χονσυλτ πηψσιχιαν.

Αφτερ ινηαλατιον

Αφτερ χονταχτ ωιτη σκιν, ωαση ιµµεδιατελψ ωιτη πλεντψ οφ Ωατερ ανδ σοαπ. 

Ιν χασε οφ σκιν ιρριτατιον, σεεκ µεδιχαλ τρεατµεντ.

Αφτερ χονταχτ ωιτη σκιν

Ιµµεδιατελψ φλυση εψεσ ωιτη πλεντψ οφ φλοωινγ ωατερ φορ 10 το 15 µινυτεσ ηολδινγ εψελιδσ απαρτ. 

Χονσυλτ αν οπτηαλµολογιστ.

Αφτερ χονταχτ ωιτη εψεσ

∆ο νοτ ινδυχε ϖοµιτινγ. 

Λετ ωατερ βε σωαλλοωεδ ιν λιττλε σιπσ (διλυτιον εφφεχτ). 

Πυτ ϖιχτιµ ατ ρεστ, χοϖερ ωιτη α βλανκετ ανδ κεεπ ωαρµ. Χονσυλτ πηψσιχιαν.

Αφτερ ινγεστιον

ΣΕΧΤΙΟΝ 5: Φιρεφιγητινγ µεασυρεσ

Εξτινγυισηινγ µεδια

Χαρβον διοξιδε (ΧΟ2). Εξτινγυισηινγ ποωδερ. Ωατερ φογ. 

αλχοηολ ρεσισταντ φοαµ.

Συιταβλε εξτινγυισηινγ µεδια

Σπεχιαλ ηαζαρδσ αρισινγ φροµ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Χονχεντρατεδ ϖαπορσ αρε ηεαϖιερ τηαν αιρ. ςαπουρσ µαψ φορµ εξπλοσιϖε µιξτυρεσ ωιτη αιρ. 

Ρειγνιτιον ποσσιβλε ατ λονγ ρανγε. 

Ρελεασεσ: Χαρβον διοξιδε (ΧΟ2). Χαρβον µονοξιδε (ΧΟ).

Ιν χασε οφ φιρε: Ωεαρ σελφ−χονταινεδ βρεατηινγ αππαρατυσ. 

Φυλλ προτεχτιϖε συιτ.

Αδϖιχε φορ φιρεφιγητερσ

Χονταµινατεδ φιρε−φιγητινγ ωατερ µυστ βε χολλεχτεδ σεπαρατελψ. 

Χονταµινατεδ φιρε−φιγητινγ ωατερ µυστ νοτ γετ ιντο τηε σεωεραγε νετωορκ.

Αδδιτιοναλ ινφορµατιον

Ρεϖισιον νο.: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 18.10.2011 ΓΒ − ΕΝ



Ωινδσχρεεν Αντιφρεεζε Χονχεντρατε − 70°Χ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 6: Αχχιδενταλ ρελεασε µεασυρεσ

Ωεαρ περσοναλ προτεχτιον εθυιπµεντ. 

Κεεπ αωαψ φροµ υνπροτεχτεδ πεοπλε. Κεεπ υπωινδ. 

Προϖιδε αδεθυατε ϖεντιλατιον. 

Ρεµοϖε αλλ σουρχεσ οφ ιγνιτιον. 

Αϖοιδ χονταχτ ωιτη σκιν ανδ εψεσ. 

∆ο νοτ βρεατηε γασ/φυµεσ/ϖαπουρ/σπραψ.

Περσοναλ πρεχαυτιονσ, προτεχτιϖε εθυιπµεντ ανδ εµεργενχψ προχεδυρεσ

∆ο νοτ εµπτψ ιντο δραινσ ορ τηε αθυατιχ ενϖιρονµεντ. 

Ιν χασε οφ γασ βεινγ ρελεασεδ ορ λεακαγε ιντο ωατερσ, γρουνδ ορ τηε δραιναγε σψστεµ, τηε αππροπριατε 

αυτηοριτιεσ µυστ βε ινφορµεδ.

Ενϖιρονµενταλ πρεχαυτιονσ

Αβσορβ ωιτη λιθυιδ−βινδινγ µατεριαλ (ε.γ. σανδ, διατοµαχεουσ εαρτη, αχιδ− ορ υνιϖερσαλ βινδινγ αγεντσ). 

Προϖιδε αδεθυατε ϖεντιλατιον. 

Τρεατ τηε ασσιµιλατεδ µατεριαλ αχχορδινγ το τηε σεχτιον ον ωαστε δισποσαλ .

Μετηοδσ ανδ µατεριαλ φορ χονταινµεντ ανδ χλεανινγ υπ

ΣΕΧΤΙΟΝ 7: Ηανδλινγ ανδ στοραγε

Πρεχαυτιονσ φορ σαφε ηανδλινγ

Κεεπ χονταινερ τιγητλψ χλοσεδ ανδ ιν α ωελλ−ϖεντιλατεδ πλαχε. 

Προϖιδε α συχτιον σεχτιον φορ ροοµ αιρ ον γρουνδ−λεϖελ.

Αδϖιχε ον σαφε ηανδλινγ

Υσε εξπλοσιον−προτεχτεδ µαχηινερψ, αππαρατυσ, συχτιον εθυιπµεντ, αππλιανχεσ ετχ. 

Ονλψ υσε αντι−στατιχ εθυιππεδ (σπαρκ−φρεε) τοολσ. 

Χονχεντρατεδ ϖαπορσ αρε ηεαϖιερ τηαν αιρ. ςαπουρσ µαψ φορµ εξπλοσιϖε µιξτυρεσ ωιτη αιρ. 

Κεεπ αωαψ φροµ σουρχεσ οφ ιγνιτιον. Νο σµοκινγ. 

Τακε πρεχαυτιοναρψ µεασυρεσ αγαινστ στατιχ δισχηαργεσ.

Αδϖιχε ον προτεχτιον αγαινστ φιρε ανδ εξπλοσιον

Χονδιτιονσ φορ σαφε στοραγε, ινχλυδινγ ανψ ινχοµπατιβιλιτιεσ

Τηε φλοορ σηουλδ βε λεακ τιγητ, ϕοιντλεσσ ανδ νοτ αβσορβεντ.

Ρεθυιρεµεντσ φορ στοραγε ροοµσ ανδ ϖεσσελσ

Σηουλδ βε στορεδ σεπερατελψ φροµ οξιδιζινγ αγεντσ. 

∆ο νοτ στορε τογετηερ ωιτη ηιγηλψ φλαµµαβλε σολιδσ.

Αδϖιχε ον στοραγε χοµπατιβιλιτψ

Κεεπ χονταινερ τιγητλψ χλοσεδ ιν α χοολ ανδ δρψ πλαχε. 

Κεεπ χονταινερ τιγητλψ χλοσεδ ανδ ιν α ωελλ−ϖεντιλατεδ πλαχε. 

Κεεπ ιν α χοολ πλαχε, ηεατινγ χαυσεσ ρισε ιν πρεσσυρε ωιτη ρισκ οφ βυρστινγ.

Φυρτηερ ινφορµατιον ον στοραγε χονδιτιονσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 8: Εξποσυρε χοντρολσ/περσοναλ προτεχτιον

Χοντρολ παραµετερσ

Ρεϖισιον νο.: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 18.10.2011 ΓΒ − ΕΝ
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Εξποσυρε λιµιτσ (ΕΗ40)

ΧατεγορψΦ/µλµγ/µ≥µλ/µ≥Χηεµιχαλ ναµεΧΑΣ Νο. Οριγιν

ΤΩΑ (8 η)20Ετηανε−1,2−διολ, ϖαπουρ107−21−1 52 ΩΕΛ

ΣΤΕΛ (15 µιν)40 104 ΩΕΛ

ΤΩΑ (8 η)1000Ετηανολ64−17−5 1920 ΩΕΛ

ΣΤΕΛ (15 µιν)− − ΩΕΛ

Εξποσυρε χοντρολσ

Τακε οφφ ιµµεδιατελψ αλλ χονταµινατεδ χλοτηινγ 

∆ο νοτ βρεατηε γασ/φυµεσ/ϖαπουρ/σπραψ. 

Αϖοιδ χονταχτ ωιτη σκιν ανδ εψεσ. 

Κεεπ αωαψ φροµ φοοδ, δρινκ ανδ ανιµαλ φεεδινγ στυφφσ. 

Ωηεν υσινγ δο νοτ εατ, δρινκ ορ σµοκε. 

∀Ωαση ηανδσ ωηεν δονε ωορκινγ ωιτη µατεριαλ; ατ βρεακσ, λυνχη, σηιφτ χηανγεσ, ετχ.∀

Προτεχτιϖε ανδ ηψγιενε µεασυρεσ

Ρεσπιρατορψ προτεχτιον ρεθυιρεδ ιν χασε οφ: Ινσυφφιχιεντ ϖεντιλατιον.

Ρεσπιρατορψ προτεχτιον

Βεφορε σταρτινγ ωορκ, αππλψ σολϖεντ−χλεανερ−προοφ σκιν προτεχτιον προδυχτσ. 

Ιν τηε χασεσ οφ σπεχιαλ αππλιχατιονσ, ιτ ισ ρεχοµµενδεδ το χηεχκ τηε χηεµιχαλ ρεσιστανχε ωιτη τηε 

µανυφαχτυρερ οφ τηε γλοϖεσ.

Ηανδ προτεχτιον

Τιγητλψ σεαλεδ σαφετψ γλασσεσ.

Εψε προτεχτιον

Ωεαρ συιταβλε προτεχτιϖε χλοτηινγ.

Σκιν προτεχτιον

γρεεν

λιθυιδΠηψσιχαλ στατε:

Χολουρ:

Ινφορµατιον ον βασιχ πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ προπερτιεσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 9: Πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ προπερτιεσ

αλχοηολιχΟδουρ:

Τεστ µετηοδ

Χηανγεσ ιν τηε πηψσιχαλ στατε

νοτ δετερµινεδΒοιλινγ ποιντ:

20 °ΧΦλαση ποιντ:

νοτ Εξπλοσιϖε. 

Ιν υσε, µαψ φορµ φλαµµαβλε/εξπλοσιϖε ϖαπουρ−αιρ µιξτυρε.

Εξπλοσιϖε προπερτιεσ

∆ενσιτψ (ατ 20 °Χ): 0,899 γ/χµ≥

Σολυβιλιτψ ιν ωατερ: (γ/λ) χοµπλετε µισχιβλεΣολυβιλιτψ ιν οτηερ σολϖεντσ:

ςισχοσιτψ / κινεµατιχ:

  (ατ 20 °Χ)

< 20 µµ″/σ

ΣΕΧΤΙΟΝ 10: Σταβιλιτψ ανδ ρεαχτιϖιτψ

Οξιδιζινγ αγεντσ, στρονγ. 

αχιδ, χονχεντρατεδ.

Ινχοµπατιβλε µατεριαλσ
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Νο δεχοµποσιτιον βψ προπερ ηανδλινγ ανδ στοραγε.

Ηαζαρδουσ δεχοµποσιτιον προδυχτσ:

Ιν χασε οφ φιρε µαψ φορµ: Χαρβον διοξιδε. Χαρβον µονοξιδε.

Ηαζαρδουσ δεχοµποσιτιον προδυχτσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 11: Τοξιχολογιχαλ ινφορµατιον

Ινφορµατιον ον τοξιχολογιχαλ εφφεχτσ

Αχυτε τοξιχιτψ

Χηεµιχαλ ναµεΧΑΣ Νο.

ηΣπεχιεσ∆οσεΜετηοδΕξποσυρε ρουτεσ

64−17−5 ετηανολ, ετηψλ αλχοηολ

Αχυτε οραλ τοξιχιτψ ΡαττεΛ∆50 6200 µγ/κγ

Αχυτε ινηαλατιον τοξιχιτψ Ραττε 4ΛΧ50 95,6 µγ/λ

107−21−1 ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ

Αχυτε οραλ τοξιχιτψ ΑΤΕ 500 µγ/κγ

Αχυτε δερµαλ τοξιχιτψ ΚανινχηενΛ∆50 10600 µγ/κγ

Ιρριταντ εφφεχτ ον τηε σκιν: 

Προλονγεδ/ρεπετιτιϖε σκιν χονταχτ µαψ χαυσε σκιν δεφαττενινγ ορ δερµατιτισ. 

Ιρριταντ εφφεχτ ον τηε εψε:  ιρριταντ.

Ιρριτατιον ανδ χορροσιϖιτψ

νο δανγερ οφ σενσιτιζατιον.

Σενσιτιζινγ εφφεχτσ

Αδδιτιοναλ ινφορµατιον:

Βεχαυσε οφ ιτσ σολυβιλιτψ ιν ωατερ ανδ φατσ, ετηανολ, δεπενδινγ ον χονχεντρατιον, χαν ηαϖε α τοξιχ εφφεχτ 

το ωηολε οργανισµ.

Αδδιτιοναλ ινφορµατιον ον τεστσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 12: Εχολογιχαλ ινφορµατιον

Τοξιχιτψ

ΧΑΣ Νο. Χηεµιχαλ ναµε

ηΑθυατιχ τοξιχιτψ Μετηοδ Σπεχιεσ∆οσε

ετηανολ, ετηψλ αλχοηολ64−17−5

Αχυτε χρυσταχεα τοξιχιτψ ΕΧ50 9268 − 14221 µγ/λ ∆απηνια µαγνα 48

Γοοδ βιολογιχαλ ελιµινατιοναβιλιτψ.

Περσιστενχε ανδ δεγραδαβιλιτψ

Βιοαχχυµυλατιϖε ποτεντιαλ

Παρτιτιον χοεφφιχιεντ ν−οχτανολ/ωατερ

Λογ ΠοωΧΑΣ Νο. Χηεµιχαλ ναµε

64−17−5 ετηανολ, ετηψλ αλχοηολ −0,31

107−21−1 ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ −1,36

∆ο νοτ εµπτψ ιντο δραινσ ορ τηε αθυατιχ ενϖιρονµεντ.

Φυρτηερ ινφορµατιον
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ΣΕΧΤΙΟΝ 13: ∆ισποσαλ χονσιδερατιονσ

Ωαστε τρεατµεντ µετηοδσ

Αδϖιχε ον δισποσαλ

∆ο νοτ δισποσε ωιτη ηουσεηολδ ωαστε. ∆ο νοτ εµπτψ ιντο δραινσ ορ τηε αθυατιχ ενϖιρονµεντ. 

Ηαϖε το αδδ α Σπεχιαλ τρεατµεντ ιν χοµπλιανχε ωιτη οφφιχιαλ ρεγυλατιονσ ιν χονταχτ ωιτη αππροϖεδ ωαστε 

δισποσαλ χοµπανιεσ ανδ ωιτη αυτηοριτιεσ ιν χηαργε. 

Αρρανγε αβουτ τηε εξαχτ ωαστε χοδε ωιτη τηε λοχαλ ωαστε δισποσαλ εξπερτ.

Χονταινερ µυστ βε χοµπλετελψ εµπτιεδ. 

∆ο νοτ πιερχε, χυτ υπ ορ ωελδ υνχλεαν χονταινερ. 

Ρεσιδυεσ χαν χονστιτυτε ποτεντιαλ δανγερ. 

∆ισποσε οφ τηισ χονταινερ ατ ρεχψχλε ορ ρεχονδιτιον ωαστε χολλεχτιον ποιντσ. 

Παχκινγ ωηιχη χαννοτ βε προπερλψ χλεανεδ µυστ βε τηροων αωαψ. 

Χλεανινγ αγεντ. 

Ωατερ (ωιτη χλεανινγ αγεντ).

Χονταµινατεδ παχκαγινγ

ΣΕΧΤΙΟΝ 14: Τρανσπορτ ινφορµατιον

Λανδ τρανσπορτ (Α∆Ρ/ΡΙ∆)

ΥΝ1170ΥΝ νυµβερ:

ΕΤΗΑΝΟΛ ΣΟΛΥΤΙΟΝ (ΕΤΗΨΛ ΑΛΧΟΗΟΛ ΣΟΛΥΤΙΟΝ)ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

Χλασσιφιχατιον χοδε: Φ1

Σπεχιαλ Προϖισιονσ: 144 601

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 1 Λ

Τρανσπορτ χατεγορψ: 2

33Ηαζαρδ−νο.:

Τυννελ ρεστριχτιον χοδε: ∆/Ε

Ινλανδ ωατερωαψσ τρανσπορτ

ΥΝ1170ΥΝ νυµβερ:

ΕΤΗΑΝΟΛ ΣΟΛΥΤΙΟΝ (ΕΤΗΨΛ ΑΛΧΟΗΟΛ ΣΟΛΥΤΙΟΝ)ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

Παχκινγ γρουπ: ΙΙ

Ηαζαρδ λαβελ: 3

Φ1Χλασσιφιχατιον χοδε:

144 601Σπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 1 Λ

Ρεϖισιον νο.: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 18.10.2011 ΓΒ − ΕΝ



Ωινδσχρεεν Αντιφρεεζε Χονχεντρατε − 70°Χ

Προδυχτ χοδε: 79Πριντ δατε: 18.10.2011 Παγε 7 οφ 8

Μαρινε τρανσπορτ

ΥΝ1170ΥΝ νυµβερ:

ΕΤΗΑΝΟΛ ΣΟΛΥΤΙΟΝ (ΕΤΗΨΛ ΑΛΧΟΗΟΛ ΣΟΛΥΤΙΟΝ)ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

−Μαρινε πολλυταντ:

144Σπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 3 Λ

Φ−Ε, Σ−∆ΕµΣ:

Αιρ τρανσπορτ

ΥΝ1170ΥΝ/Ι∆ νυµβερ:

ΕΤΗΑΝΟΛ ΣΟΛΥΤΙΟΝ (ΕΤΗΨΛ ΑΛΧΟΗΟΛ ΣΟΛΥΤΙΟΝ)ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

Α3 Α58 Α180Σπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ Πασσενγερ: 1 Λ

353ΙΑΤΑ−παχκινγ ινστρυχτιονσ − Πασσενγερ:

5 ΛΙΑΤΑ−µαξ. θυαντιτψ − Πασσενγερ:

364ΙΑΤΑ−παχκινγ ινστρυχτιονσ − Χαργο:

60 ΛΙΑΤΑ−µαξ. θυαντιτψ − Χαργο:

Ενϖιρονµενταλ ηαζαρδσ

νο∆ανγερουσ φορ τηε ενϖιρονµεντ: 

ΣΕΧΤΙΟΝ 15: Ρεγυλατορψ ινφορµατιον

Σαφετψ, ηεαλτη ανδ ενϖιρονµενταλ ρεγυλατιονσ/λεγισλατιον σπεχιφιχ φορ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Νατιοναλ ρεγυλατορψ ινφορµατιον

1 − σλιγητλψ ωατερ χονταµινατινγΩατερ χονταµινατινγ χλασσ (∆):

ΣΕΧΤΙΟΝ 16: Οτηερ ινφορµατιον

Φυλλ τεξτ οφ Ρ−πηρασεσ ρεφερρεδ το υνδερ σεχτιονσ 2 ανδ 3

11 Ηιγηλψ φλαµµαβλε.

22 Ηαρµφυλ ιφ σωαλλοωεδ.

Φυλλ τεξτ οφ Η−Στατεµεντσ ρεφερρεδ το υνδερ σεχτιονσ 2 ανδ 3

Η225 Ηιγηλψ φλαµµαβλε λιθυιδ ανδ ϖαπουρ.

Η302 Ηαρµφυλ ιφ σωαλλοωεδ.

Τηε ινφορµατιον ισ βασεδ ον πρεσεντ λεϖελ οφ ουρ κνοωλεδγε. Ιτ δοεσ νοτ, ηοωεϖερ, γιϖε ασσυρανχεσ οφ 

προδυχτ προπερτιεσ ανδ εσταβλισηεσ νο χοντραχτ λεγαλ ριγητσ. 

Φυρτηερ Ινφορµατιον

Ρεϖισιον νο.: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 18.10.2011 ΓΒ − ΕΝ



Ωινδσχρεεν Αντιφρεεζε Χονχεντρατε − 70°Χ

Προδυχτ χοδε: 79Πριντ δατε: 18.10.2011 Παγε 8 οφ 8

Τηε ρεχειϖερ οφ ουρ προδυχτ ισ σινγυλαρψ ρεσπονσιβλε φορ αδηερινγ το εξιστινγ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ.

(Τηε δατα φορ τηε ηαζαρδουσ ινγρεδιεντσ ωερε τακεν ρεσπεχτιϖελψ φροµ τηε λαστ ϖερσιον οφ τηε συβ−χοντραχτορ∋σ σαφετψ 

δατα σηεετ.)

Ρεϖισιον νο.: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 18.10.2011 ΓΒ − ΕΝ



Λοχκ ∆εφροστερ

Προδυχτ χοδε: 486Πριντ δατε: 08.03.2012 Παγε 1 οφ 7

ΣΕΧΤΙΟΝ 1: Ιδεντιφιχατιον οφ τηε συβστανχε/µιξτυρε ανδ οφ τηε χοµπανψ/υνδερτακινγ

Λοχκ ∆εφροστερ

Προδυχτ ιδεντιφιερ

Ρελεϖαντ ιδεντιφιεδ υσεσ οφ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε ανδ υσεσ αδϖισεδ αγαινστ

∆εταιλσ οφ τηε συππλιερ οφ τηε σαφετψ δατα σηεετ

ΧΤΠ−ΓµβΗΧοµπανψ ναµε:

Σααλφελδερ Στρα⇓ε 35Στρεετ:

∆−07338 ΛευτενβεργΠλαχε:

Τελεπηονε: +4936734/230−0 Τελεφαξ:+4936734/230−22

ε−µαιλ: ηοτλινε≅χτπ−γµβη.δε

ϑενσ Μοελλερ, ∆ιπλ.−Χηεµ.Χονταχτ περσον: +4936734/230−19Τελεπηονε:

ωωω.χτπ−γµβη.δεΙντερνετ:

Αρτιχλε Νυµβερ: 23011

Φυρτηερ Ινφορµατιον

ΣΕΧΤΙΟΝ 2: Ηαζαρδσ ιδεντιφιχατιον

Χλασσιφιχατιον οφ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Ινδιχατιονσ οφ δανγερ : Ηιγηλψ φλαµµαβλε, Ιρριταντ

Ρ−πηρασεσ:

Ηιγηλψ φλαµµαβλε.

Ιρριτατινγ το εψεσ.

ςαπουρσ µαψ χαυσε δροωσινεσσ ανδ διζζινεσσ.

Λαβελ ελεµεντσ

∆ανγερ σψµβολσ: Φ − Ηιγηλψ φλαµµαβλε; Ξι − Ιρριταντ

Φ − Ηιγηλψ φλαµµαβλε Ξι − Ιρριταντ

11 Ηιγηλψ φλαµµαβλε.

36 Ιρριτατινγ το εψεσ.

67 ςαπουρσ µαψ χαυσε δροωσινεσσ ανδ διζζινεσσ.

Ρ πηρασεσ

02 Κεεπ ουτ οφ τηε ρεαχη οφ χηιλδρεν.

26 Ιν χασε οφ χονταχτ ωιτη εψεσ, ρινσε ιµµεδιατελψ ωιτη πλεντψ οφ ωατερ ανδ σεεκ µεδιχαλ αδϖιχε.

24/25 Αϖοιδ χονταχτ ωιτη σκιν ανδ εψεσ.

Σ πηρασεσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 3: Χοµποσιτιον/ινφορµατιον ον ινγρεδιεντσ

Μιξτυρεσ

Ρεϖισιον Νο: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 08.03.2012 ΓΒ − ΕΝ
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Λοχκ ∆εφροστερ

Προδυχτ χοδε: 486Πριντ δατε: 08.03.2012 Παγε 2 οφ 7

Ηαζαρδουσ χοµπονεντσ

ΓΗΣ χλασσιφιχατιον

Θυαντιτψ

ΧλασσιφιχατιονΧΑΣ Νο

ΡΕΑΧΗ Νο

Ινδεξ Νο

ΕΧ Νο Χηεµιχαλ ναµε

50 − 55 %προπαν−2−ολ; ισοπροπψλ αλχοηολ; ισοπροπανολ200−661−7

Φ, Ξι  Ρ11−36−6767−63−0

Φλαµ. Λιθ. 2, Εψε Ιρριτ. 2, ΣΤΟΤ ΣΕ 3; Η225 Η319 Η336603−117−00−0

35 − 40 %ετηανολ, ετηψλ αλχοηολ200−578−6

Φ  Ρ1164−17−5

Φλαµ. Λιθ. 2; Η225603−002−00−5

15 − 20 %ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ203−473−3

Ξν  Ρ22107−21−1

Αχυτε Τοξ. 4; Η302603−027−00−1

Φυλλ τεξτ οφ Ρ− ανδ Η−πηρασεσ: σεε σεχτιον 16.

ΣΕΧΤΙΟΝ 4: Φιρστ αιδ µεασυρεσ

∆εσχριπτιον οφ φιρστ αιδ µεασυρεσ

Τακε οφφ ιµµεδιατελψ αλλ χονταµινατεδ χλοτηινγ

Γενεραλ ινφορµατιον

Φολλοωινγ ινηαλατιον: Μοϖε ϖιχτιµ το φρεση αιρ. Χονσυλτ πηψσιχιαν.

Αφτερ ινηαλατιον

Αφτερ χονταχτ ωιτη σκιν, ωαση ιµµεδιατελψ ωιτη πλεντψ οφ Ωατερ ανδ σοαπ. 

Χονσυλτ πηψσιχιαν.

Αφτερ χονταχτ ωιτη σκιν

Ιφ προδυχτ γετσ ιντο τηε εψε, κεεπ ε4ψελιδ οπεν ανδ ρινσε ιµµεδιατελψ ωιτη λαργε θυαντιτιεσ οφ ωατερ, φορ 

ατ λεαστ 5 µινυτεσ. Συβσεθυεντλψ χονσυλτ αν οπτηαλµολογιστ.

Αφτερ χονταχτ ωιτη εψεσ

Ρινσε µουτη τηορουγηλψ ωιτη ωατερ. Λετ ωατερ βε σωαλλοωεδ ιν λιττλε σιπσ (διλυτιον εφφεχτ). 

Χονσυλτ πηψσιχιαν.

Αφτερ ινγεστιον

Μοστ ιµπορταντ σψµπτοµσ ανδ εφφεχτσ, βοτη αχυτε ανδ δελαψεδ

Φρεθυεντλψ ορ προλονγεδ χονταχτ ωιτη σκιν µαψ χαυσε δερµαλ ιρριτατιον. 

Ιρριτατιον οφ εψεσ: Ιρριταντ εφφεχτ ποσσιβλε. 

: ςαπουρσ µαψ χαυσε δροωσινεσσ ανδ διζζινεσσ.

Ινδιχατιον οφ ανψ ιµµεδιατε µεδιχαλ αττεντιον ανδ σπεχιαλ τρεατµεντ νεεδεδ

Αφτερ ινγεστιον οφ αβσορπτιον συβστανχεσ: 

Γιϖε αχτιϖατεδ χαρβον, ιν ορδερ το ρεδυχε τηε ρεσορπτιον ιν τηε γαστρο−εντεριχ τραχτ.

ΣΕΧΤΙΟΝ 5: Φιρεφιγητινγ µεασυρεσ

Εξτινγυισηινγ µεδια

Ωατερ φογ. αλχοηολ ρεσισταντ φοαµ. Χαρβον διοξιδε (ΧΟ2). Εξτινγυισηινγ ποωδερ.

Συιταβλε εξτινγυισηινγ µεδια

Ηιγη ποωερ ωατερ ϕετ.

Εξτινγυισηινγ µεδια ωηιχη µυστ νοτ βε υσεδ φορ σαφετψ ρεασονσ

Ρεϖισιον Νο: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 08.03.2012 ΓΒ − ΕΝ



Λοχκ ∆εφροστερ

Προδυχτ χοδε: 486Πριντ δατε: 08.03.2012 Παγε 3 οφ 7

Σπεχιαλ ηαζαρδσ αρισινγ φροµ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Χοολ ενδανγερεδ χονταινερ ιν χασε οφ φιρε. 

Ηεατινγ χαυσεσ ρισε ιν πρεσσυρε ωιτη ρισκ οφ βυρστινγ.

Ιν χασε οφ φιρε: Ωεαρ σελφ−χονταινεδ βρεατηινγ αππαρατυσ.

Αδϖιχε φορ φιρεφιγητερσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 6: Αχχιδενταλ ρελεασε µεασυρεσ

Ωεαρ περσοναλ προτεχτιον εθυιπµεντ. 

Προϖιδε αδεθυατε ϖεντιλατιον.

Περσοναλ πρεχαυτιονσ, προτεχτιϖε εθυιπµεντ ανδ εµεργενχψ προχεδυρεσ

∆ο νοτ εµπτψ ιντο δραινσ ορ τηε αθυατιχ ενϖιρονµεντ.

Ενϖιρονµενταλ πρεχαυτιονσ

Αβσορβ ωιτη λιθυιδ−βινδινγ µατεριαλ (ε.γ. σανδ, διατοµαχεουσ εαρτη, αχιδ− ορ υνιϖερσαλ βινδινγ αγεντσ). 

Χολλεχτ ιν χλοσεδ χονταινερσ φορ δισποσαλ.

Μετηοδσ ανδ µατεριαλ φορ χονταινµεντ ανδ χλεανινγ υπ

ΣΕΧΤΙΟΝ 7: Ηανδλινγ ανδ στοραγε

Πρεχαυτιονσ φορ σαφε ηανδλινγ

Προϖιδε αδεθυατε ϖεντιλατιον. 

Αϖοιδ χονταχτ ωιτη σκιν ανδ εψεσ.

Αδϖιχε ον σαφε ηανδλινγ

Τακε πρεχαυτιοναρψ µεασυρεσ αγαινστ στατιχ δισχηαργεσ. Κεεπ αωαψ φροµ σουρχεσ οφ ιγνιτιον. Νο 

σµοκινγ. 

Υσε εξπλοσιον−προτεχτεδ µαχηινερψ, αππαρατυσ, συχτιον εθυιπµεντ, αππλιανχεσ ετχ.

Αδϖιχε ον προτεχτιον αγαινστ φιρε ανδ εξπλοσιον

Χονδιτιονσ φορ σαφε στοραγε, ινχλυδινγ ανψ ινχοµπατιβιλιτιεσ

Κεεπ χονταινερ τιγητλψ χλοσεδ ιν α χοολ, ωελλ−ϖεντιλατεδ πλαχε. Κεεπ αωαψ φροµ µοιστυρε.

Ρεθυιρεµεντσ φορ στοραγε ροοµσ ανδ ϖεσσελσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 8: Εξποσυρε χοντρολσ/περσοναλ προτεχτιον

Χοντρολ παραµετερσ

Εξποσυρε λιµιτσ (ΕΗ40)

ΧατεγορψΦ/µλµγ/µ≥µλ/µ≥Χηεµιχαλ ναµεΧΑΣ Νο Οριγιν

ΤΩΑ (8 η)20Ετηανε−1,2−διολ, ϖαπουρ107−21−1 52 ΩΕΛ

ΣΤΕΛ (15 µιν)40 104 ΩΕΛ

ΤΩΑ (8 η)1000Ετηανολ64−17−5 1920 ΩΕΛ

ΣΤΕΛ (15 µιν)− − ΩΕΛ

ΤΩΑ (8 η)400Προπαν−2−ολ67−63−0 999 ΩΕΛ

ΣΤΕΛ (15 µιν)500 1250 ΩΕΛ

Εξποσυρε χοντρολσ

Προϖιδε αδεθυατε ϖεντιλατιον. 

∆ο νοτ βρεατηε γασ/φυµεσ/ϖαπουρ/σπραψ. 

Αϖοιδ χονταχτ ωιτη σκιν ανδ εψεσ. 

Τακε οφφ ιµµεδιατελψ αλλ χονταµινατεδ χλοτηινγ 

Ωηεν υσινγ δο νοτ εατ, δρινκ ορ σµοκε. 

Προτεχτιϖε ανδ ηψγιενε µεασυρεσ

Ρεϖισιον Νο: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 08.03.2012 ΓΒ − ΕΝ



Λοχκ ∆εφροστερ

Προδυχτ χοδε: 486Πριντ δατε: 08.03.2012 Παγε 4 οφ 7

Προτεχτ σκιν βψ υσινγ σκιν προτεχτιϖε χρεαµ.

Ωεαρ συιταβλε ρεσπιρατορψ εθυιπµεντ ωηεν: εξχεεδινγ εξποσυρε λιµιτσ, φορµατιον οφ φυµεσ/αεροσολσ. 

Ωεαρ συιταβλε βρεατηινγ αππαρατυσ (φιλτερ τψπ ΑΒΕΚ).

Ρεσπιρατορψ προτεχτιον

Συιταβλε µατεριαλ: Βυτψλ ρυββερ. ΦΚΜ (Φλυοροελαστοµερ (ςιτον)). 

Ματεριαλ τηιχκνεσσ: 0.4 � 0.5 µµ 

πενετρατιον τιµε >= 480 µιν Ιν τηε χασεσ οφ σπεχιαλ αππλιχατιονσ, ιτ ισ ρεχοµµενδεδ το χηεχκ τηε 

χηεµιχαλ ρεσιστανχε ωιτη τηε µανυφαχτυρερ οφ τηε γλοϖεσ.

Ηανδ προτεχτιον

Τιγητλψ σεαλεδ σαφετψ γλασσεσ.

Εψε προτεχτιον

βλυε

λιθυιδΠηψσιχαλ στατε:

Χολουρ:

Ινφορµατιον ον βασιχ πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ προπερτιεσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 9: Πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ προπερτιεσ

αλχοηολιχΟδουρ:

Τεστ µετηοδ

πΗ−ςαλυε (ατ 20 °Χ): 6,5 − 7,5

Χηανγεσ ιν τηε πηψσιχαλ στατε

∆ΙΝ 51755< 21 °ΧΦλαση ποιντ:

2 ϖολ. %Λοωερ εξπλοσιον λιµιτσ:

15 ϖολ. %Υππερ εξπλοσιον λιµιτσ:

∆ΙΝ 51794Ιγνιτιον τεµπερατυρε:

∆ενσιτψ (ατ 20 °Χ): χα. 0,8 γ/χµ≥ ∆ΙΝ 51757

Ωατερ σολυβιλιτψ: µισχιβλε.

∆ΙΝ 53015ςισχοσιτψ / δψναµιχ:

ΣΕΧΤΙΟΝ 10: Σταβιλιτψ ανδ ρεαχτιϖιτψ

Στρονγ οξιδιζινγ αγεντσ.

Ινχοµπατιβλε µατεριαλσ

νονε 

τηερµαλ δεχοµποσιτιον: στανδαρδ πρεσσυρε δεχοµποσιτιον διστιλλαβλε 

Ρεαχτσ ϖιολεντλψ ωιτη: Οξιδιζινγ αγεντσ, στρονγ.

Ηαζαρδουσ δεχοµποσιτιον προδυχτσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 11: Τοξιχολογιχαλ ινφορµατιον

Ινφορµατιον ον τοξιχολογιχαλ εφφεχτσ

Ρεϖισιον Νο: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 08.03.2012 ΓΒ − ΕΝ



Λοχκ ∆εφροστερ

Προδυχτ χοδε: 486Πριντ δατε: 08.03.2012 Παγε 5 οφ 7

Αχυτε τοξιχιτψ

Χηεµιχαλ ναµεΧΑΣ Νο

ηΣπεχιεσ∆οσεΜετηοδΕξποσυρε ρουτεσ

67−63−0 προπαν−2−ολ; ισοπροπψλ αλχοηολ; ισοπροπανολ

Αχυτε οραλ τοξιχιτψ ρατ.Λ∆50 5280 µγ/κγ

Αχυτε δερµαλ τοξιχιτψ Ραββιτ.Λ∆50 12800 µγ/κγ

Αχυτε ινηαλατιον τοξιχιτψ ρατ. 4ΛΧ50 47,5 µγ/λ

64−17−5 ετηανολ, ετηψλ αλχοηολ

Αχυτε οραλ τοξιχιτψ ΡαττεΛ∆50 6200 µγ/κγ

Αχυτε ινηαλατιον τοξιχιτψ Ραττε 4ΛΧ50 95,6 µγ/λ

107−21−1 ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ

Αχυτε οραλ τοξιχιτψ ΑΤΕ 500 µγ/κγ

Αχυτε δερµαλ τοξιχιτψ ΚανινχηενΛ∆50 10600 µγ/κγ

Φρεθυεντλψ ορ προλονγεδ χονταχτ ωιτη σκιν µαψ χαυσε δερµαλ ιρριτατιον. 

Ιρριτατιον οφ εψεσ: Ιρριταντ εφφεχτ ποσσιβλε.

Ιρριτατιον ανδ χορροσιϖιτψ

ΣΕΧΤΙΟΝ 12: Εχολογιχαλ ινφορµατιον

Τοξιχιτψ

ΧΑΣ Νο Χηεµιχαλ ναµε

ηΑθυατιχ τοξιχιτψ Μετηοδ Σπεχιεσ∆οσε

προπαν−2−ολ; ισοπροπψλ αλχοηολ; ισοπροπανολ67−63−0

ΛΧ50 9640 µγ/λΑχυτε φιση τοξιχιτψ Πιµεπηαλεσ προµελασ 96

Αχυτε αλγαε τοξιχιτψ ΕρΧ50 1000 µγ/λ Αλγαε 72

Αχυτε χρυσταχεα τοξιχιτψ ΕΧ50 13299 µγ/λ ∆απηνια µαγνα 48

ετηανολ, ετηψλ αλχοηολ64−17−5

Αχυτε χρυσταχεα τοξιχιτψ ΕΧ50 9268 − 14221 µγ/λ ∆απηνια µαγνα 48

Σοµε οφ τηε χοµπονεντσ αρε βιοδεγραδαβλε. (αλχοηολεσ)

Περσιστενχε ανδ δεγραδαβιλιτψ

Βιοαχχυµυλατιϖε ποτεντιαλ

Παρτιτιον χοεφφιχιεντ ν−οχτανολ/ωατερ

Λογ ΠοωΧΑΣ Νο Χηεµιχαλ ναµε

64−17−5 ετηανολ, ετηψλ αλχοηολ −0,31

107−21−1 ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ −1,36

ΣΕΧΤΙΟΝ 13: ∆ισποσαλ χονσιδερατιονσ

Ωαστε τρεατµεντ µετηοδσ

Αδϖιχε ον δισποσαλ

Χαρρψ ουτ α βυρνινγ οφ ηαρζαρδουσ ωαστε αχχορδινγ το οφφιχιαλ ρεγυλατιονσ .

Αρρανγε αβουτ τηε εξαχτ ωαστε χοδε ωιτη τηε λοχαλ ωαστε δισποσαλ εξπερτ.

Ωαστε δισποσαλ νυµβερ οφ ωαστε φροµ ρεσιδυεσ/υνυσεδ προδυχτσ
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070704 ΩΑΣΤΕΣ ΦΡΟΜ ΟΡΓΑΝΙΧ ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΠΡΟΧΕΣΣΕΣ; ωαστεσ φροµ τηε ΜΦΣΥ οφ φινε χηεµιχαλσ ανδ 

χηεµιχαλ προδυχτσ νοτ οτηερωισε σπεχιφιεδ; οτηερ οργανιχ σολϖεντσ, ωασηινγ λιθυιδσ ανδ µοτηερ λιθυορσ

Χλασσιφιεδ ασ ηαζαρδουσ ωαστε.

Ωαστε δισποσαλ νυµβερ οφ υσεδ προδυχτ

ΩΑΣΤΕΣ ΦΡΟΜ ΟΡΓΑΝΙΧ ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΠΡΟΧΕΣΣΕΣ; ωαστεσ φροµ τηε ΜΦΣΥ οφ φινε χηεµιχαλσ ανδ 

χηεµιχαλ προδυχτσ νοτ οτηερωισε σπεχιφιεδ; οτηερ οργανιχ σολϖεντσ, ωασηινγ λιθυιδσ ανδ µοτηερ λιθυορσ

Χλασσιφιεδ ασ ηαζαρδουσ ωαστε.

070704

ΣΕΧΤΙΟΝ 14: Τρανσπορτ ινφορµατιον

Λανδ τρανσπορτ (Α∆Ρ/ΡΙ∆)

ΥΝ1987ΥΝ νυµβερ:

ΑΛΧΟΗΟΛΣ, Ν.Ο.Σ.ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

Χλασσιφιχατιον χοδε: Φ1

Σπεχιαλ Προϖισιονσ: 274 601 640Χ

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 1 Λ

Τρανσπορτ χατεγορψ: 2

33Ηαζαρδ Νο:

Τυννελ ρεστριχτιον χοδε: ∆/Ε

Ινλανδ ωατερωαψσ τρανσπορτ

ΥΝ1987ΥΝ νυµβερ:

ΑΛΧΟΗΟΛΣ, Ν.Ο.Σ.ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

Παχκινγ γρουπ: ΙΙ

Ηαζαρδ λαβελ: 3

Φ1Χλασσιφιχατιον χοδε:

274 601 640ΧΣπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 1 Λ

Μαρινε τρανσπορτ

ΥΝ1987ΥΝ νυµβερ:

ΑΛΧΟΗΟΛΣ, Ν.Ο.Σ.ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

−Μαρινε πολλυταντ:
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274Σπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 1 Λ

Φ−Ε, Σ−∆ΕµΣ:

Αιρ τρανσπορτ

ΥΝ1987ΥΝ/Ι∆ νυµβερ:

ΑΛΧΟΗΟΛΣ, Ν.Ο.Σ.ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

Α3 Α180Σπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ Πασσενγερ: 1 Λ

353ΙΑΤΑ−παχκινγ ινστρυχτιονσ − Πασσενγερ:

5 ΛΙΑΤΑ−µαξ. θυαντιτψ − Πασσενγερ:

364ΙΑΤΑ−παχκινγ ινστρυχτιονσ − Χαργο:

60 ΛΙΑΤΑ−µαξ. θυαντιτψ − Χαργο:

Ενϖιρονµενταλ ηαζαρδσ

νο∆ανγερουσ φορ τηε ενϖιρονµεντ: 

ΣΕΧΤΙΟΝ 15: Ρεγυλατορψ ινφορµατιον

Σαφετψ, ηεαλτη ανδ ενϖιρονµενταλ ρεγυλατιονσ/λεγισλατιον σπεχιφιχ φορ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Νατιοναλ ρεγυλατορψ ινφορµατιον

1 − σλιγητλψ ωατερ χονταµινατινγΩατερ χονταµινατινγ χλασσ (∆):

ΣΕΧΤΙΟΝ 16: Οτηερ ινφορµατιον

Φυλλ τεξτ οφ Ρ−πηρασεσ ρεφερρεδ το υνδερ σεχτιονσ 2 ανδ 3

11 Ηιγηλψ φλαµµαβλε.

22 Ηαρµφυλ ιφ σωαλλοωεδ.

36 Ιρριτατινγ το εψεσ.

67 ςαπουρσ µαψ χαυσε δροωσινεσσ ανδ διζζινεσσ.

Φυλλ τεξτ οφ Η−Στατεµεντσ ρεφερρεδ το υνδερ σεχτιονσ 2 ανδ 3

Η225 Ηιγηλψ φλαµµαβλε λιθυιδ ανδ ϖαπουρ.

Η302 Ηαρµφυλ ιφ σωαλλοωεδ.

Η319 Χαυσεσ σεριουσ εψε ιρριτατιον.

Η336 Μαψ χαυσε δροωσινεσσ ορ διζζινεσσ.

Τηε ινφορµατιον ισ βασεδ ον πρεσεντ λεϖελ οφ ουρ κνοωλεδγε. Ιτ δοεσ νοτ, ηοωεϖερ, γιϖε ασσυρανχεσ οφ 

προδυχτ προπερτιεσ ανδ εσταβλισηεσ νο χοντραχτ λεγαλ ριγητσ. 

Τηε ρεχειϖερ οφ ουρ προδυχτ ισ σινγυλαρψ ρεσπονσιβλε φορ αδηερινγ το εξιστινγ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ.

Φυρτηερ Ινφορµατιον

(Τηε δατα φορ τηε ηαζαρδουσ ινγρεδιεντσ ωερε τακεν ρεσπεχτιϖελψ φροµ τηε λαστ ϖερσιον οφ τηε συβ−χοντραχτορ∋σ σαφετψ 

δατα σηεετ.)
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ΣΕΧΤΙΟΝ 1: Ιδεντιφιχατιον οφ τηε συβστανχε/µιξτυρε ανδ οφ τηε χοµπανψ/υνδερτακινγ

∆εφροστερ Σπραψ

Προδυχτ ιδεντιφιερ

Ρελεϖαντ ιδεντιφιεδ υσεσ οφ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε ανδ υσεσ αδϖισεδ αγαινστ

∆εταιλσ οφ τηε συππλιερ οφ τηε σαφετψ δατα σηεετ

ΧΤΠ−ΓµβΗΧοµπανψ ναµε:

Σααλφελδερ Στρα⇓ε 35Στρεετ:

∆−07338 ΛευτενβεργΠλαχε:

Τελεπηονε: +4936734/230−0 Τελεφαξ:+4936734/230−22

ε−µαιλ: ηοτλινε≅χτπ−γµβη.δε

ϑενσ Μοελλερ, ∆ιπλ.−Χηεµ.Χονταχτ περσον: +4936734/230−19Τελεπηονε:

ωωω.χτπ−γµβη.δεΙντερνετ:

Αρτιχλε Νυµβερ: 23012

Φυρτηερ Ινφορµατιον

ΣΕΧΤΙΟΝ 2: Ηαζαρδσ ιδεντιφιχατιον

Χλασσιφιχατιον οφ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Ινδιχατιονσ οφ δανγερ : Ηιγηλψ φλαµµαβλε, Ιρριταντ

Ρ−πηρασεσ:

Ηιγηλψ φλαµµαβλε.

Ιρριτατινγ το εψεσ.

ςαπουρσ µαψ χαυσε δροωσινεσσ ανδ διζζινεσσ.

Λαβελ ελεµεντσ

∆ανγερ σψµβολσ: Φ − Ηιγηλψ φλαµµαβλε; Ξι − Ιρριταντ

Φ − Ηιγηλψ φλαµµαβλε Ξι − Ιρριταντ

11 Ηιγηλψ φλαµµαβλε.

36 Ιρριτατινγ το εψεσ.

67 ςαπουρσ µαψ χαυσε δροωσινεσσ ανδ διζζινεσσ.

Ρ πηρασεσ

02 Κεεπ ουτ οφ τηε ρεαχη οφ χηιλδρεν.

16 Κεεπ αωαψ φροµ σουρχεσ οφ ιγνιτιον − Νο σµοκινγ.

23 ∆ο νοτ βρεατηε ϖαπουρ/αεροσολε .

46 Ιφ σωαλλοωεδ, σεεκ µεδιχαλ αδϖιχε ιµµεδιατελψ ανδ σηοω τηισ χονταινερ ορ λαβελ.

51 Υσε ονλψ ιν ωελλ−ϖεντιλατεδ αρεασ.

Σ πηρασεσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 3: Χοµποσιτιον/ινφορµατιον ον ινγρεδιεντσ

Μιξτυρεσ

Ρεϖισιον Νο: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 08.03.2012 ΓΒ − ΕΝ
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Ηαζαρδουσ χοµπονεντσ

ΓΗΣ χλασσιφιχατιον

Θυαντιτψ

ΧλασσιφιχατιονΧΑΣ Νο

ΡΕΑΧΗ Νο

Ινδεξ Νο

ΕΧ Νο Χηεµιχαλ ναµε

70 − 75 %προπαν−2−ολ; ισοπροπψλ αλχοηολ; ισοπροπανολ200−661−7

Φ, Ξι  Ρ11−36−6767−63−0

Φλαµ. Λιθ. 2, Εψε Ιρριτ. 2, ΣΤΟΤ ΣΕ 3; Η225 Η319 Η336603−117−00−0

20 − 25 %ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ203−473−3

Ξν  Ρ22107−21−1

Αχυτε Τοξ. 4; Η302603−027−00−1

Φυλλ τεξτ οφ Ρ− ανδ Η−πηρασεσ: σεε σεχτιον 16.

ΣΕΧΤΙΟΝ 4: Φιρστ αιδ µεασυρεσ

∆εσχριπτιον οφ φιρστ αιδ µεασυρεσ

Τακε οφφ ιµµεδιατελψ αλλ χονταµινατεδ χλοτηινγ

Γενεραλ ινφορµατιον

Φολλοωινγ ινηαλατιον: Μοϖε ϖιχτιµ το φρεση αιρ. Χονσυλτ πηψσιχιαν.

Αφτερ ινηαλατιον

Αφτερ χονταχτ ωιτη σκιν, ωαση ιµµεδιατελψ ωιτη πλεντψ οφ Ωατερ ανδ σοαπ. 

Χονσυλτ πηψσιχιαν.

Αφτερ χονταχτ ωιτη σκιν

Ιφ προδυχτ γετσ ιντο τηε εψε, κεεπ ε4ψελιδ οπεν ανδ ρινσε ιµµεδιατελψ ωιτη λαργε θυαντιτιεσ οφ ωατερ, φορ 

ατ λεαστ 5 µινυτεσ. Συβσεθυεντλψ χονσυλτ αν οπτηαλµολογιστ.

Αφτερ χονταχτ ωιτη εψεσ

Ρινσε µουτη τηορουγηλψ ωιτη ωατερ. Λετ ωατερ βε σωαλλοωεδ ιν λιττλε σιπσ (διλυτιον εφφεχτ). 

Χονσυλτ πηψσιχιαν.

Αφτερ ινγεστιον

Μοστ ιµπορταντ σψµπτοµσ ανδ εφφεχτσ, βοτη αχυτε ανδ δελαψεδ

Φρεθυεντλψ ορ προλονγεδ χονταχτ ωιτη σκιν µαψ χαυσε δερµαλ ιρριτατιον. 

Ιρριτατιον οφ εψεσ: Ιρριταντ εφφεχτ ποσσιβλε. 

: ςαπουρσ µαψ χαυσε δροωσινεσσ ανδ διζζινεσσ.

Ινδιχατιον οφ ανψ ιµµεδιατε µεδιχαλ αττεντιον ανδ σπεχιαλ τρεατµεντ νεεδεδ

Αφτερ ινγεστιον οφ αβσορπτιον συβστανχεσ: 

Γιϖε αχτιϖατεδ χαρβον, ιν ορδερ το ρεδυχε τηε ρεσορπτιον ιν τηε γαστρο−εντεριχ τραχτ.

ΣΕΧΤΙΟΝ 5: Φιρεφιγητινγ µεασυρεσ

Εξτινγυισηινγ µεδια

Ωατερ φογ. αλχοηολ ρεσισταντ φοαµ. Χαρβον διοξιδε (ΧΟ2). Εξτινγυισηινγ ποωδερ.

Συιταβλε εξτινγυισηινγ µεδια

Ηιγη ποωερ ωατερ ϕετ.

Εξτινγυισηινγ µεδια ωηιχη µυστ νοτ βε υσεδ φορ σαφετψ ρεασονσ

Σπεχιαλ ηαζαρδσ αρισινγ φροµ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Χοολ ενδανγερεδ χονταινερ ιν χασε οφ φιρε. 

Ηεατινγ χαυσεσ ρισε ιν πρεσσυρε ωιτη ρισκ οφ βυρστινγ.

Ιν χασε οφ φιρε: Ωεαρ σελφ−χονταινεδ βρεατηινγ αππαρατυσ.

Αδϖιχε φορ φιρεφιγητερσ
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ΣΕΧΤΙΟΝ 6: Αχχιδενταλ ρελεασε µεασυρεσ

Ωεαρ περσοναλ προτεχτιον εθυιπµεντ. 

Προϖιδε αδεθυατε ϖεντιλατιον.

Περσοναλ πρεχαυτιονσ, προτεχτιϖε εθυιπµεντ ανδ εµεργενχψ προχεδυρεσ

∆ο νοτ εµπτψ ιντο δραινσ ορ τηε αθυατιχ ενϖιρονµεντ.

Ενϖιρονµενταλ πρεχαυτιονσ

Αβσορβ ωιτη λιθυιδ−βινδινγ µατεριαλ (ε.γ. σανδ, διατοµαχεουσ εαρτη, αχιδ− ορ υνιϖερσαλ βινδινγ αγεντσ). 

Χολλεχτ ιν χλοσεδ χονταινερσ φορ δισποσαλ.

Μετηοδσ ανδ µατεριαλ φορ χονταινµεντ ανδ χλεανινγ υπ

ΣΕΧΤΙΟΝ 7: Ηανδλινγ ανδ στοραγε

Πρεχαυτιονσ φορ σαφε ηανδλινγ

Προϖιδε αδεθυατε ϖεντιλατιον. 

Αϖοιδ χονταχτ ωιτη σκιν ανδ εψεσ.

Αδϖιχε ον σαφε ηανδλινγ

Τακε πρεχαυτιοναρψ µεασυρεσ αγαινστ στατιχ δισχηαργεσ. Κεεπ αωαψ φροµ σουρχεσ οφ ιγνιτιον. Νο 

σµοκινγ. 

Υσε εξπλοσιον−προτεχτεδ µαχηινερψ, αππαρατυσ, συχτιον εθυιπµεντ, αππλιανχεσ ετχ.

Αδϖιχε ον προτεχτιον αγαινστ φιρε ανδ εξπλοσιον

Χονδιτιονσ φορ σαφε στοραγε, ινχλυδινγ ανψ ινχοµπατιβιλιτιεσ

Κεεπ χονταινερ τιγητλψ χλοσεδ ιν α χοολ, ωελλ−ϖεντιλατεδ πλαχε. Κεεπ αωαψ φροµ µοιστυρε.

Ρεθυιρεµεντσ φορ στοραγε ροοµσ ανδ ϖεσσελσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 8: Εξποσυρε χοντρολσ/περσοναλ προτεχτιον

Χοντρολ παραµετερσ

Εξποσυρε λιµιτσ (ΕΗ40)

ΧατεγορψΦ/µλµγ/µ≥µλ/µ≥Χηεµιχαλ ναµεΧΑΣ Νο Οριγιν

ΤΩΑ (8 η)20Ετηανε−1,2−διολ, ϖαπουρ107−21−1 52 ΩΕΛ

ΣΤΕΛ (15 µιν)40 104 ΩΕΛ

ΤΩΑ (8 η)400Προπαν−2−ολ67−63−0 999 ΩΕΛ

ΣΤΕΛ (15 µιν)500 1250 ΩΕΛ

Εξποσυρε χοντρολσ

Προϖιδε αδεθυατε ϖεντιλατιον. 

∆ο νοτ βρεατηε γασ/φυµεσ/ϖαπουρ/σπραψ. 

Αϖοιδ χονταχτ ωιτη σκιν ανδ εψεσ. 

Τακε οφφ ιµµεδιατελψ αλλ χονταµινατεδ χλοτηινγ 

Ωηεν υσινγ δο νοτ εατ, δρινκ ορ σµοκε. 

Προτεχτ σκιν βψ υσινγ σκιν προτεχτιϖε χρεαµ.

Προτεχτιϖε ανδ ηψγιενε µεασυρεσ

Ωεαρ συιταβλε ρεσπιρατορψ εθυιπµεντ ωηεν: εξχεεδινγ εξποσυρε λιµιτσ, φορµατιον οφ φυµεσ/αεροσολσ. 

Ωεαρ συιταβλε βρεατηινγ αππαρατυσ (φιλτερ τψπ ΑΒΕΚ).

Ρεσπιρατορψ προτεχτιον

Συιταβλε µατεριαλ: Βυτψλ ρυββερ. ΦΚΜ (Φλυοροελαστοµερ (ςιτον)). 

Ματεριαλ τηιχκνεσσ: 0.4 � 0.5 µµ 

Ηανδ προτεχτιον

Ρεϖισιον Νο: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 08.03.2012 ΓΒ − ΕΝ



∆εφροστερ Σπραψ

Προδυχτ χοδε: 490Πριντ δατε: 08.03.2012 Παγε 4 οφ 7

πενετρατιον τιµε >= 480 µιν Ιν τηε χασεσ οφ σπεχιαλ αππλιχατιονσ, ιτ ισ ρεχοµµενδεδ το χηεχκ τηε 

χηεµιχαλ ρεσιστανχε ωιτη τηε µανυφαχτυρερ οφ τηε γλοϖεσ.

Τιγητλψ σεαλεδ σαφετψ γλασσεσ.

Εψε προτεχτιον

χολουρλεσσ

λιθυιδΠηψσιχαλ στατε:

Χολουρ:

Ινφορµατιον ον βασιχ πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ προπερτιεσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 9: Πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ προπερτιεσ

αλχοηολιχΟδουρ:

Τεστ µετηοδ

Χηανγεσ ιν τηε πηψσιχαλ στατε

> 70 °ΧΒοιλινγ ποιντ:

∆ΙΝ 51755< 21 °ΧΦλαση ποιντ:

0,5 ϖολ. %Λοωερ εξπλοσιον λιµιτσ:

15 ϖολ. %Υππερ εξπλοσιον λιµιτσ:

∆ΙΝ 51794Ιγνιτιον τεµπερατυρε:

∆ενσιτψ (ατ 20 °Χ): 0,87 γ/χµ≥ ∆ΙΝ 51757

Ωατερ σολυβιλιτψ: µισχιβλε.

∆ΙΝ 53015ςισχοσιτψ / δψναµιχ:

ΣΕΧΤΙΟΝ 10: Σταβιλιτψ ανδ ρεαχτιϖιτψ

Ηεατινγ χαυσεσ ρισε ιν πρεσσυρε ωιτη ρισκ οφ βυρστινγ.

Χονδιτιονσ το αϖοιδ

Στρονγ οξιδιζινγ αγεντσ.

Ινχοµπατιβλε µατεριαλσ

Γασ / ϖαπουρσ, ηαρµφυλ. 

τηερµαλ δεχοµποσιτιον: στανδαρδ πρεσσυρε δεχοµποσιτιον διστιλλαβλε 

Ρεαχτσ ϖιολεντλψ ωιτη: Οξιδιζινγ αγεντσ, στρονγ.

Ηαζαρδουσ δεχοµποσιτιον προδυχτσ

ΣΕΧΤΙΟΝ 11: Τοξιχολογιχαλ ινφορµατιον

Ινφορµατιον ον τοξιχολογιχαλ εφφεχτσ

Αχυτε τοξιχιτψ

Χηεµιχαλ ναµε
��� ��

ηΣπεχιεσ∆οσεΜετηοδΕξποσυρε ρουτεσ

67−63−0 ������	
	��� �������� �������� ��������������� ���� ��� ��� ρατ.Λ∆50 5280 µγ/κγ����� ������ ���� �� Ραββιτ.Λ∆50 12800 µγ/κγ����� ������ �� ���� ��
ρατ. 4ΛΧ50 47,5 µγ/λ

107−21−1 ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ����� ���� ��� ��� �
ΤΕ 500 µγ/κγ����� ������ ���� �� ΚανινχηενΛ∆50 10600 µγ/κγ
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∆εφροστερ Σπραψ

Προδυχτ χοδε: 490Πριντ δατε: 08.03.2012 Παγε 5 οφ 7

Φρεθυεντλψ ορ προλονγεδ χονταχτ ωιτη σκιν µαψ χαυσε δερµαλ ιρριτατιον. 

Ιρριτατιον οφ εψεσ: Ιρριταντ εφφεχτ ποσσιβλε.

Ιρριτατιον ανδ χορροσιϖιτψ

ΣΕΧΤΙΟΝ 12: Εχολογιχαλ ινφορµατιον

Τοξιχιτψ

ΧΑΣ Νο Χηεµιχαλ ναµε

ηΑθυατιχ τοξιχιτψ Μετηοδ Σπεχιεσ∆οσε

προπαν−2−ολ; ισοπροπψλ αλχοηολ; ισοπροπανολ67−63−0

ΛΧ50 9640 µγ/λΑχυτε φιση τοξιχιτψ Πιµεπηαλεσ προµελασ 96

Αχυτε αλγαε τοξιχιτψ ΕρΧ50 1000 µγ/λ Αλγαε 72

Αχυτε χρυσταχεα τοξιχιτψ ΕΧ50 13299 µγ/λ ∆απηνια µαγνα 48

Σοµε οφ τηε χοµπονεντσ αρε βιοδεγραδαβλε. (αλχοηολεσ)

Περσιστενχε ανδ δεγραδαβιλιτψ

Βιοαχχυµυλατιϖε ποτεντιαλ

Παρτιτιον χοεφφιχιεντ ν−οχτανολ/ωατερ

Λογ ΠοωΧΑΣ Νο Χηεµιχαλ ναµε

107−21−1 ετηανεδιολ, ετηψλενε γλψχολ −1,36

ΣΕΧΤΙΟΝ 13: ∆ισποσαλ χονσιδερατιονσ

Ωαστε τρεατµεντ µετηοδσ

Αδϖιχε ον δισποσαλ

Χαρρψ ουτ α βυρνινγ οφ ηαρζαρδουσ ωαστε αχχορδινγ το οφφιχιαλ ρεγυλατιονσ .

Αρρανγε αβουτ τηε εξαχτ ωαστε χοδε ωιτη τηε λοχαλ ωαστε δισποσαλ εξπερτ.

Ωαστε δισποσαλ νυµβερ οφ ωαστε φροµ ρεσιδυεσ/υνυσεδ προδυχτσ

070704 ΩΑΣΤΕΣ ΦΡΟΜ ΟΡΓΑΝΙΧ ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΠΡΟΧΕΣΣΕΣ; ωαστεσ φροµ τηε ΜΦΣΥ οφ φινε χηεµιχαλσ ανδ 

χηεµιχαλ προδυχτσ νοτ οτηερωισε σπεχιφιεδ; οτηερ οργανιχ σολϖεντσ, ωασηινγ λιθυιδσ ανδ µοτηερ λιθυορσ

Χλασσιφιεδ ασ ηαζαρδουσ ωαστε.

Ωαστε δισποσαλ νυµβερ οφ υσεδ προδυχτ

ΩΑΣΤΕΣ ΦΡΟΜ ΟΡΓΑΝΙΧ ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΠΡΟΧΕΣΣΕΣ; ωαστεσ φροµ τηε ΜΦΣΥ οφ φινε χηεµιχαλσ ανδ 

χηεµιχαλ προδυχτσ νοτ οτηερωισε σπεχιφιεδ; οτηερ οργανιχ σολϖεντσ, ωασηινγ λιθυιδσ ανδ µοτηερ λιθυορσ

Χλασσιφιεδ ασ ηαζαρδουσ ωαστε.

070704

ΣΕΧΤΙΟΝ 14: Τρανσπορτ ινφορµατιον

Λανδ τρανσπορτ (Α∆Ρ/ΡΙ∆)

ΥΝ1987ΥΝ νυµβερ:

ΑΛΧΟΗΟΛΣ, Ν.Ο.Σ.ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

Χλασσιφιχατιον χοδε: Φ1

Ρεϖισιον Νο: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 08.03.2012 ΓΒ − ΕΝ
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Σπεχιαλ Προϖισιονσ: 274 601 640Χ

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 1 Λ

Τρανσπορτ χατεγορψ: 2

33Ηαζαρδ Νο:

Τυννελ ρεστριχτιον χοδε: ∆/Ε

Ινλανδ ωατερωαψσ τρανσπορτ

ΥΝ1987ΥΝ νυµβερ:

ΑΛΧΟΗΟΛΣ, Ν.Ο.Σ.ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

Παχκινγ γρουπ: ΙΙ

Ηαζαρδ λαβελ: 3

Φ1Χλασσιφιχατιον χοδε:

274 601 640ΧΣπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 1 Λ

Μαρινε τρανσπορτ

ΥΝ1987ΥΝ νυµβερ:

ΑΛΧΟΗΟΛΣ, Ν.Ο.Σ.ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

−Μαρινε πολλυταντ:

274Σπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ: 1 Λ

Φ−Ε, Σ−∆ΕµΣ:

Αιρ τρανσπορτ

ΥΝ1987ΥΝ/Ι∆ νυµβερ:

ΑΛΧΟΗΟΛΣ, Ν.Ο.Σ.ΥΝ προπερ σηιππινγ ναµε:

3Τρανσπορτ ηαζαρδ χλασσ(εσ):

ΙΙΠαχκινγ γρουπ:

3Ηαζαρδ λαβελ:

Α3 Α180Σπεχιαλ Προϖισιονσ:

Λιµιτεδ θυαντιτψ Πασσενγερ: 1 Λ

353ΙΑΤΑ−παχκινγ ινστρυχτιονσ − Πασσενγερ:

5 ΛΙΑΤΑ−µαξ. θυαντιτψ − Πασσενγερ:

364ΙΑΤΑ−παχκινγ ινστρυχτιονσ − Χαργο:

60 ΛΙΑΤΑ−µαξ. θυαντιτψ − Χαργο:

Ενϖιρονµενταλ ηαζαρδσ

Ρεϖισιον Νο: 2,50 Ρεϖισιον δατε: 08.03.2012 ΓΒ − ΕΝ
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νο∆ανγερουσ φορ τηε ενϖιρονµεντ: 

ΣΕΧΤΙΟΝ 15: Ρεγυλατορψ ινφορµατιον

Σαφετψ, ηεαλτη ανδ ενϖιρονµενταλ ρεγυλατιονσ/λεγισλατιον σπεχιφιχ φορ τηε συβστανχε ορ µιξτυρε

Νατιοναλ ρεγυλατορψ ινφορµατιον

1 − σλιγητλψ ωατερ χονταµινατινγΩατερ χονταµινατινγ χλασσ (∆):

ΣΕΧΤΙΟΝ 16: Οτηερ ινφορµατιον

Φυλλ τεξτ οφ Ρ−πηρασεσ ρεφερρεδ το υνδερ σεχτιονσ 2 ανδ 3

11 Ηιγηλψ φλαµµαβλε.

22 Ηαρµφυλ ιφ σωαλλοωεδ.

36 Ιρριτατινγ το εψεσ.

67 ςαπουρσ µαψ χαυσε δροωσινεσσ ανδ διζζινεσσ.

Φυλλ τεξτ οφ Η−Στατεµεντσ ρεφερρεδ το υνδερ σεχτιονσ 2 ανδ 3

Η225 Ηιγηλψ φλαµµαβλε λιθυιδ ανδ ϖαπουρ.

Η302 Ηαρµφυλ ιφ σωαλλοωεδ.

Η319 Χαυσεσ σεριουσ εψε ιρριτατιον.

Η336 Μαψ χαυσε δροωσινεσσ ορ διζζινεσσ.

Τηε ινφορµατιον ισ βασεδ ον πρεσεντ λεϖελ οφ ουρ κνοωλεδγε. Ιτ δοεσ νοτ, ηοωεϖερ, γιϖε ασσυρανχεσ οφ 

προδυχτ προπερτιεσ ανδ εσταβλισηεσ νο χοντραχτ λεγαλ ριγητσ. 

Τηε ρεχειϖερ οφ ουρ προδυχτ ισ σινγυλαρψ ρεσπονσιβλε φορ αδηερινγ το εξιστινγ λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ.

Φυρτηερ Ινφορµατιον

(Τηε δατα φορ τηε ηαζαρδουσ ινγρεδιεντσ ωερε τακεν ρεσπεχτιϖελψ φροµ τηε λαστ ϖερσιον οφ τηε συβ−χοντραχτορ∋σ σαφετψ 

δατα σηεετ.)
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