
 

 

 

 
 1.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ______________________ 

Ολνκαζία πξνϊόληνο:    ΥΡΧΜΑ ΚΤΦΔΛΧΝ 

Kαηαζθεπαζηήο:     EXCEL A.E. – Καξδίηζα 

Website:       www.excel-xromata.gr 

Σειέθωλν επείγνπζαο αλάγθεο:  24410 25999 

Σειέθωλν Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ:  210 7793777 

Υξήζε πξνϊόληνο:    Φξώκα βαθήο θπςειώλ, μύινπ 

 
 2.  ΤΣΑΗ/ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΤΣΑΣΙΚΧΝ___________________________ 

ΥΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ Cas ΑΡΙΘΜΟ EINECS % ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

Τνινπόιην 108-88-3 203-625-9 5-10 Xn, F, R11, 38, 48/20, 63, 65, 67 

 
 3.  ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΚΙΝΓΤΝΧΝ___________________________________________ 

Τν παξαζθεύαζκα είλαη ηαμηλνκεκέλν σο επηθίλδπλν κε ηελ νδεγία 199/45/ΕΚ θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεώλ ηεο.  Ταμηλόκεζε: F, Xn, R11, R38, R48/20, R63, R65, R67 
 
 4.  ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΗΘΔΙΧΝ____________________________________________ 

 Γεληθέο νδεγίεο: Αλ έρεηε ακθηβνιίεο ή αλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, δεηήζηε ηαηξηθή 

βνήζεηα. ΠΟΤΕ κε δίλεηε ζε έλα άηνκν πνπ έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ νηηδήπνηε από ην ζηόκα. 

 Δηζπλνή: Μεηαθεξζείηε ζε αλνηρηό ρώξν κε θαζαξό αέξα. Δηαηεξήζηε ηνλ παζόληα δεζηό 

θαη ζε αλάπαπζε. Εάλ δελ αλαπλέεη ή εάλ ε αλαπλνή είλαη αθαλόληζηε ή εάλ παξνπζηαζηεί 

αλαπλεπζηηθή παύζε, πξνζθέξεηε ηερλεηή αλαπλνή ε νμπγόλν από εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθό. Με δώζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα. Αλ ην άηνκν έρεη ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, 

ηνπνζεηήζηε ην πιαγηαζκέλν ζην πιεπξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

 Δπαθή κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη ηα ππνδήκαηα. Πιύλεηε ην 

δέξκα πνιύ θαιά κε ζαπνύλη θαη λεξό ή ρξεζηκνπνηήζηε θαηάιιειν θαζαξηζηηθό 

δέξκαηνο. ΜΗ ρξεζηκνπνηείηε δηαιύηεο ή αξαησηηθά. 

 Δπαθή κε ηα κάηηα: Ειέγμηε εάλ θνξά θαθνύο επαθήο θαη αθαηξέζηε ηνπο. Ξεπιύληε ακέζσο 

ηα κάηηα κε ηξερνύκελν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά, θξαηώληαο ηα βιέθαξα αλνηθηά. 

 Καηάπνζε:  Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό 

ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. Δηαηεξήζηε ηνλ παζόληα δεζηό θαη ζε αλάπαπζε. Μελ πξνθαιείηε 

εκεηό. 

 
 5.  ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ  ΠΤΡΚΑΓΙΑ_____________________________ 

 Καηάιιεια Μέζα ππξόζβεζεο: Αθξόο, λεξό κε θαηαησληζκό ή ςεθαζκό κε 

λεθεισηήξεο.  Ξεξά ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο, άκκνο ή ρώκα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζε κηθξέο ππξθαγηέο. 

 Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: Με ρξεζηκνπνηείηε δέζκε λεξνύ. 

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΔΙΓΙΚΟ ΥΡΧΜΑ ΚΤΦΔΛΧΝ 



 Δηδηθνί θίλδπλνη: Επηπιέεη θαη κπνξεί λα αλαθιεγεί ζηελ επηθάλεηα λεξνύ.  Αλ ζπκβεί 

αηειήο θαύζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί κνλνμείδην ηνπ άλζξαθνο. 

 Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο: Φνξάηε πιήξε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη 

απηνηειή αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 

 
 6.  ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ_________________________ 

 Αηνκηθέο πξνθπιάμεηο: Απνθύγεηε ηελ επαθή κε δηαξξένλ ή εθιπόκελν πιηθό.  

Αθαηξείηε όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα.  Απνκαθξύλεηε όιεο ηηο πηζαλέο πεγέο αλάθιεμεο 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. 

 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: απνηξέςηε ηελ εμάπισζε ή ηελ είζνδν ηνπ πξντόληνο 

ζηηο απνρεηεύζεηο ή ζε πδάηηλεο πεγέο. 

 Μέζνδνη θαζαξηζκνύ/ζπιινγήο:  Δηεπθνιύλεηε ηελ εμάηκηζε ή ηελ απνξξόθεζε ηνπ 

ρπκέλνπ πγξνύ από θαηάιιεια απνξξνθεηηθό πιηθό θαη απνξξίςηε ην αζθαιώο.  

Αθαηξέζηε ην κνιπζκέλν έδαθνο θαη απνξξίςηε ην αζθαιώο.  Μελ μεπιέλεηε ηα 

ππνιείκκαηα κε λεξό. 

 
 7.  ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ__________________________________________ 

Υεηξηζκόο  

 Εμαζθαιίζηε επαξθή αεξηζκό/επαγσγή ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 Πξνζηαηεπηείηε από ηνλ ζηαηηθό ειεθηξηζκό, θνξώληαο αληίζηνηρα ξνύρα θαη 

παπνύηζηα. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπηλζήξα. 

 Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. 

 Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο, ζσκαηηδίσλ θαη αηκώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή απηνύ ηνπ παξαζθεπάζκαηνο. 

 Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ 

ηξηςίκαηνο. 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ απηό κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε. 

 Σπκκνξθσζείηε κε ηε λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

Απνζήθεπζε 

 Απνζήθεπζε ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. 

 Μαθξηά από ην θσο ηνπ ήιηνπ, πεγέο αλάθιεμεο θαη άιιεο πεγέο ζεξκόηεηαο. 

 Θεξκνθξαζία: ζπλήζεο πεξηβάιινληνο. 

 
 8.  ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ__________________ 

 Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία: Μελ αλαπλέεηαη αηκνύο ή εθλεθώκαηα.  Αλ ν ρώξνο δελ 

αεξίδεηαη επαξθώο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο. 

 Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο εξγαδνκέλωλ:  

Oλνκαζία ζπζηαηηθώλ: Τνινπόιην 

Όξηα έθζεζεο: AGGIH TLV (ΗΠΑ 2004), 1996 Adoption Refers to Apendix A –  

Carcinogens, TWA: 188mg/m3 8 ώξεο, TWA: 50ppm 8 ώξεο. 

 Πξνζηαζία δέξκαηνο:  Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηόμεπζεο ή ζε πεξίπησζε θαζαξηζκνύ 

δηαξξνώλ, ρξεζηκνπνηείηε νιόζσκε θόξκα εξγαζίαο, αλζεθηηθή ζηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη 

παπνύηζηα αλζεθηηθά ζηα ρεκηθά. 



 Πξνζηαζία ρεξηώλ: Γηα παξαηεηακέλε ή επαλαιακβαλόκελε εξγαζία ρξεζηκνπνηείηε 

γάληηα από ληηξίιην ή λενπξέλην. 

 Πξνζηαζία καηηώλ: Σπλίζηαηαη λα βάδεηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά από ρεκηθέο νπζίεο.  

Εγθεθξηκέλν από ην πξόηππν ηεο Ε.Ε. ΕΝ166. 

 
 9.  ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ______________________________________ 

 Μνξθή: Υγξό 

 Υξώκα: Λεπθό 

 Οζκή: Φαξαθηεξηζηηθή 

 Σηκή ΡΗ: - 

 Ππθλόηεηα: 1,6 g/ cm3 

 Ιμώδεο: 600cp 

 Ππθλόηεηα αηκώλ: 3,14 

 εκείν αλαθιέμεωο: 18 – 23 νC (θιεηζηό θύπειιν) 

 Γηαιπηόηεηα ζην λεξό: Αδηάιπην 

 Δθξεθηηθόηεηα: θαηώηαην όξην έθξεμεο 1,2% - Αλώηεξε ηηκή 7,1% 

 
 10.  ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ_____________________________________ 

 Σηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεσο. 

 Απνθεύγεηε ηε ζεξκόηεηα, ηνπο ζπηλζήξεο, ηηο ειεύζεξεο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο 

αλάθιεμεο. 

 Καηά ηελ θαύζε ή ηε ζεξκηθή ή νμεηδσηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πξντόληνο, ζα πξνθύςεη έλα 

πνιύπινθν κείγκα ελαέξησλ ζηεξεώλ, πγξώλ θαη αεξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ νξγαληθώλ ελώζεσλ. 

 
 11.  ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ____________________________________________ 

Δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην παξαζθεύαζκα θαζαπηό. 

Τν παξαζθεύαζκα έρεη αμηνινγεζεί ζύκθσλα κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν ηεο Οδεγίαο 

1999/45/ΕΚ πεξί Επηθίλδπλσλ Παξαζθεπαζκάησλ θαη έρεη ηαμηλνκεζεί αλάινγα βάζεη ησλ 

ηνμηθνινγηθώλ θηλδύλσλ. 

Η έθζεζε ζε ζπγθέληξσζε ησλ δηαιπηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντόλ πέξαλ ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ νξίνπ επαγγεικαηηθήο έθζεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο επηπηώζεηο 

ζηελ πγεία πξνθαιώληαο εξεζηζκό ησλ βιελλνγόλσλ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαζώο αη αλεπηζύκεηεο επηπηώζεηο ζηνπο λεθξνύο, ην ήπαξ θαη ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα, 

νη δηαιύηεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κεξηθέο από ηηο πξναλαθεξζείζεο επηπηώζεηο αλ 

απνξξνθεζνύλ από ην δέξκα. Τα ζπκπηώκαηα θαη νη ελδείμεηο πεξηιακβάλνπλ πνλνθέθαιν , 

δάιε, θόπσζε, κπτθή αδπλακία, ππλειία θαη ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο απώιεηα αηζζήζεσλ. Η 

επαλεηιεκκέλε ή παξαηεηακέλε επαθή κε ην παξαζθεύαζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

απνζηέξεζε ηνπ θπζηθνύ ιίπνπο ηνπ δέξκαηνο, θάηη πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ε αιιεξγηθήο εμ επαθήο δεξκαηίηηδαο θαη ηελ απνξξόθεζε κέζσ ηνπ δέξκαηνο. Αλ 

πηηζηιηζηεί πγξό ζηα κάηηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό θαη αλαζηξέςηκε βιάβε. 

 
 12.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ______________________________________________ 

Δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην πξντόλ απηό. 



Μελ επηηξέςεηε είζνδν ζε απνρέηεπζε, ζε πδάηηλεο πεγέο ή ζηε γε. 

 
 13.  ΔΞΑΛΔΙΦΗ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ_________________________________ 

Απόξξηςε ζε εγθεθξηκέλν ρώξν απνξξηκκάησλ ή θαύζε ζε εηδηθό θιίβαλν ζύκθσλα κε ηνπο 

ηζρύνληεο εζληθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο 

Επηθίλδπλα απόβιεηα: ε ηαμηλόκεζε ηνπ πξντόληνο πιεξεί ηα θξηηήξηα γηα επηθίλδπλα 

απόβιεηα.  

 
 14.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ___________________________________ 

Μεηαθνξά επί εδάθνπο ADR/RID 

 ADR/RID θιάζε:   3 

 Αξηζκόο kemler:   4c 

 Αξηζκόο UN:    1263 

 Οκάδα ζπζθεπαζίαο:  ΙΙ 

 Εηηθέηα ADR/RID:   3  

Μεηαθνξά κε πινίν ζηε ζάιαζζα IMDG 

 IMDG θιάζε:   3 

 Αξηζκόο UN:    1263 

 Οκάδα ζπζθεπαζίαο:  ΙΙ   

 Αξηζκόο EMS:   F-E, S-E 

 Καηάιιειε νλνκαζία θόξησζεο: Φξώκα 

 Θαιάζζηνο ξππαληήο:  ΟΦΙ 

 Εηηθέηα IMDG:   3  

Δλαέξηα κεηαθνξά ICAO-TI θαη IATA-DER 

 ICAO/IATA θιάζε:   3 

 Αξηζκόο UN/ID:   1263 

 Οκάδα ζπζθεπαζίαο:  III   

 Καηάιιειε νλνκαζία θόξησζεο: Φξώκα 

 Εηηθέηα ICAO/IATA:   3  

 
 15.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ_____________________________ 

 ύκβνια/ήκαλζε θηλδύλνπ:           

 

 

                               F – Πνιύ Εύθιεθην  Xn - Επηβιαβέο  

 Φξάζεηο θηλδύλνπ: R11, R38, R48/20, R63, R65, R67 R11 – Πνιύ Εύθιεθην.  R38 Εξεζίδεη ην 

δέξκα.  R48/20 Επηβιαβέο: θίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο ύζηεξα από παξαηεηακέλε έθζεζε 

όηαλ εηζπλέεηαη.  R63 Πηζαλόο θίλδπλνο δπζκελώλ επηδξάζεωλ ζην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θύεζεο.  R65 Επηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπηωζε θαηάπνζεο.  

R67 Η εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε.     



 Φξάζεο αζθαινύο ρξήζεωο: S2 – Μαθξηά από παηδηά.  S29 Μελ αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε.  S36/37 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα.  

S46 Σε πεξίπηωζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ 

εηηθέηα.  S62 Σε πεξίπηωζε θαηάπνζεο λα κελ πξνθιεζεί εκεηόο: δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή ζπκβνπιή 

θαη δείμηε απηό ην δνρείν ε ηελ εηηθέηα ηνπ. 

Πεξηέρεη Τνινπόιην 

 

 

 16.  ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ____________________________________________________ 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο γλώζεηο καο θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ζαλ γεληθέο πιεξνθνξίεο. Δίλνληαη κε θαιή πίζηε αιιά δελ κπνξνύλ λα εθιεθζνύλ ζαλ 

εγγύεζε θακίαο από ηηο επηκέξνπο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ. 

Σρεηηθέο ζεηξέο R67:Η εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. 

 

 

 

Ηκεξνκελία Έθδνζεο:    5.12.2007 

Έθδνζε:     2 

πληάρζεθε από:     Τκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

πκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο:   67/548/ΕΟΚ, 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΚ, 1999/45/ΕΚ  

θαη 2001/58/ΕΚ 


