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ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Μορφή προϊόντος : Ουσία 
Εμπορική ονομασία : GAZ MAPP  
Χημική Ονομασία : προπένιο· προπυλένιο 
Νο. καταλόγου : 601-011-00-9 
Κωδ.-ΕΕ : 204-062-1 
αριθμός CAS : 115-07-1 
Αριθμός καταχώρισης REACH : 01-2119447103-50 
Κωδικός προϊόντος : 521700 
Χημικός τύπος : C3H6 
Ομάδα προϊόντων : Εμπορικό προϊόν 

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

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις 

Προορίζεται για το κοινό 
Κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση,χρήση από τους καταναλωτές 
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Παράγοντες κόλλησης και συγκόλλησης 

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Χώρα Επίσημος συμβουλευτικός 
οργανισμός 

Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας 
ανάγκης 

Σχόλια 

Ελλάδα Poisons Information Centre 
Children’s Hospital P&A Kyriakou 

11762 Athens +30 21 07 79 37 77  

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 

Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία 1A H220    

Αέρια υπό πίεση : Υγροποιημένα αέρια H280    

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 

Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. 

VIRAX SAS 
39, quai Marne - CS 40197 
FR– 51206 EPERNAY Cedex 
T +33 (0)3 26 59 56 56 - F +33 (0)3 26 59 56 60 
hse@virax.com 
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2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] 

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS04     
Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος 
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H220 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. 

H280 - Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. 
Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P102 - Μακριά από παιδιά. 

P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 
P377 - Διαρροή φλεγόμενου αερίου: Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη 
διαρροή χωρίς κίνδυνο. 
P381 - Σε περίπτωση διαρροής, εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 
P410+P403 - Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

Πώμα ασφαλείας για παιδιά : Δεν ισχύει 
Ανάγλυφη προειδοποίηση : Ισχύει 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Άλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν σε ταξινόμηση : Με τον αέρα μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μίγμα. Η επαφή με το υγρό ενδέχεται να 
προκαλέσει εγκαύματα από το ψύχος και κρυοπαγήματα. Μπορεί να προκαλέσει ασφυξία λόγω 
μείωσης του οξυγόνου του αέρα. 

 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 
Δεν περιέχει ουσίες PBT/vPvB ≥ 0,1%, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH 
 

Συστατικό 

προπένιο· προπυλένιο (115-07-1) Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 
Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.1. Ουσίες 

 

Όνομα Αναγνωριστικός 
κωδικός προϊόντος 

%  Κατάταξη σύμφωνα με την 
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 

προπένιο· προπυλένιο 
(Σημείωση U) 

αριθμός CAS: 115-07-1 
Κωδ.-ΕΕ: 204-062-1 
Νο. καταλόγου: 601-011-00-9 
Νο-REACH: 01-2119447103-
50 

≤ 100 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Liq.), H280 

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16 
Σημείωση U (Πίνακας 3): Όταν τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά τα αέρια πρέπει να ταξινομούνται ως «αέρια υπό πίεση» σε μία από τις ομάδες «Πεπιεσμένο 
Αέριο», «Υγροποιημένο Αέριο», «Υγροποιημένο Αέριο υπό Ψύξη» ή «Διαλελυμένο Αέριο». Η ομάδα εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση στην οποία είναι 
συσκευασμένο το αέριο και συνεπώς η ένταξη σε αυτή πρέπει να πραγματοποιείται ανάλογα με την περίπτωση. 

3.2. Μείγματα 

Δεν ισχύει 
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ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε 
περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Αφήστε το άτομο που προσβλήθηκε να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Αφήστε 
τον παθόντα να ξεκουραστεί. Χορηγήστε οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα : Απομακρύνετε το μολυσμένο ρουχισμό, πλύνετε όλη την εκτεθειμένη περιοχή δέρματος με απαλό 
σαπούνι και νερό, και στη συνέχεια ξεπλένετε με ζεστό νερό. Σε περίπτωση κρυοπαγήματος ψεκάστε 
με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βάλτε έναν αποστειρωμένο επίδεσμο.Αναζητείστε ιατρική 
βοήθεια. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν συνεχίζεται ο πόνος ή η κοκκινίλα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Κατάποση απίθανη. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή : Κίνδυνος ασφυξίας από έλλειψη οξυγόνου. Η εισπνοή ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό (βήχα, 
λαχάνιασμα, δυσχέρεια στην αναπνοή). Ενδέχεται να προκαλέσει πονοκέφαλο, ναυτία και ερεθισμό 
του αναπνευστικού συστήματος. 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα : Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να 
προκαλέσει κρυο-παγήματα. 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Συμπτωματική θεραπεία. Ανάλογα με το βαθμό έκθεσης, επιβάλλεται συχνή ιατρική παρακολούθηση. 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Ξηρή σκόνη. Ψεκασμός με νερό. 
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

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

Κίνδυνος πυρκαγιάς : Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Ατμοί πυκνότεροι από τον αέρα : ενδέχεται να μετακινηθούν στο 
επίπεδο του εδάφους. Πιθανότητα εξ'αποστάσεως αυτανάφλεξης. 

Κίνδυνος έκρηξης : Μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτο / εκρηκτικό μίγμα ατμού - αέρα. Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν 
θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα 
προϊόντα αποσύνθεσης 

: Πιθανή αποβολή τοξικού νέφους. 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : Εκκενώστε την περιοχή. 
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. Προσέχετε πάντοτε κατά 

τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Αποφεύγετε τη διαφυγή του νερού της πυρόσβεσης 
στο περιβάλλον. Διαρροή φλεγόμενου αερίου: Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να 
σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο. Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να 
γίνει χωρίς κίνδυνο. 

Προστασία κατά την πυρόσβεση : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. 
Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με μόνωση. Ολόσωμη προστατευτική στολή. 
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ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Γενικά μέτρα : Εκκενώστε την περιοχή. Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιείτε ειδική προφύλαξη για 
να αποφύγετε τις φορτίσεις στατικού ηλεκτρισμού. Απομακρύνετε κάθε πιθανή πηγής ανάφλεξης. 
Να μην εκτίθεται σε γυμνές φλόγες. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Ενεργήστε σύμφωνα με το τοπικό 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μην εισπνέετε τα αέρια/τους ατμούς/τους καπνούς/τα αερολύματα. Εάν 
χρειαστεί καλέστε τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερίζετε τη ζώνη εκροής. Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό. Να μην εκτίθεται σε γυμνές 
φλόγες ή σπινθήρες, απαγορεύεται το κάπνισμα. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Εξοπλισμός προστασίας : Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ενότητα 8 :"Έλεγχος της έκθεσης-Ατομική προστασία". 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Εάν το υγρό διαφύγει στους 
υπονόμους ή σε δίκτυο δημόσιων υδάτων πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού : Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. Ειδοποιήστε τις αρχές εάν το προϊόν διεισδύσει στους 
αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Αφήστε το προϊόν να εξατμιστεί. 

Άλλες πληροφορίες : Εξαερίζετε επαρκώς. Απορρίψτε τα υλικά ή τα υπολείμματα σε εγκεκριμένο κέντρο. 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Βλέπε τμήμα 8. Έλεγχος έκρηξης / ατομική προστασία. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 13. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Επιπλέον κίνδυνοι κατά την επεξεργασία : Χειριστείτε τα άδεια δοχεία με προσοχή, οι υπολειμματικοί ατμοί είναι εύφλεκτοι. Εύφλεκτο αέριο. 
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό στο χώρο 

εργασίας για να αποτραπεί ο σχηματισμός ατμών. Να μην εκτίθεται σε γυμνές φλόγες. Απαγορεύεται 
το κάπνισμα. Aποφεύγετε να αναπνέετε αέρια, ατμούς. Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. 
Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Μακριά από 
θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε. Μόνο τα έμπειρα και σωστά καθοδηγημένα πρόσωπα θα πρέπει να χειρίζονται τα 
πεπιεσμένα αέρια. Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή το ρουχισμό. 

Μέτρα υγιεινής : Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε τον μολυσμένο 
ρουχισμό. Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη εκτεθειμένη περιοχή με απαλό σαπούνι και νερό πριν 
φάτε, πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και πριν φύγετε από την εργασία σας. 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 

Τεχνικά μέτρα : Πρέπει να ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες γείωσης για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού. 
Συνθήκες φύλαξης : Διατηρήστε το δοχείο κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος. Διατηρήστε το 

δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Κρατήστε μακριά από πηγή φωτιάς. Αποθήκευση 
σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθεσίες. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται 
σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. Συστήματα υπό πίεση πρέπει να ελέγχονται 
περιοδικά για διαρροές. 

Ασυμβίβαστα πρΐόντα : Καύσιμα υλικά. 
Μη συμβατά υλικά : Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως. Πηγές θερμότητας. 
Θερμότητα και πηγές ανάφλεξης : Κρατήστε μακριά από φλόγες, ζεστές επιφάνειες ή πηγές ανάφλεξης. Κρατήστε μακριά από φλόγες ή 

άλλη πηγή ανάφλεξης. 
Χώρος φύλαξης : Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε πάντα τον περιέκτη σε όρθια θέση. 
Ειδικές υποδείξεις για τη συσκευασία : ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ή παρόμοια διατύπωση). 
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7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Βλέπε τμήμα 1. 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

8.1.1 Εθνικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιμές 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες 

8.1.2. Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες 

8.1.3. Σχηματίζονται στοιχεία ρύπανσης του αέρα 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες 

8.1.4. DNEL και PNEC 

προπένιο· προπυλένιο (115-07-1) 

DNEL/DMEL (Εργαζόμενος) 

Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή 860 mg/m³ 

Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή 860 mg/m³ 

PNEC (Νερό) 

PNEC aqua (του γλυκού νερού) 1,38 mg/l 

PNEC aqua (θαλάσσιο νερό) 1,38 mg/l 

8.1.5. Περιοχές ελέγχου 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: 
Φροντίστε ώστε ο χώρος εργασίας να εξαερίζεται σωστά. 

8.2.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

Ατομική προστασία: 
Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση. Φοράτε τα συνιστώμενα ατομικά μέσα προστασίας. Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με 
τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή του προστατευτικού εξοπλισμού. 

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας: 

    
8.2.2.1. Προστασία των ματιών και του προσώπου 

Προστασία οφθαλμών: 
Προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. Προστατευτικά γυαλιά με πλάγια προστατευτικά. Προστατευτική προσωπίδα 
8.2.2.2. Προστασία δέρματος 

Προστασία του δέρματος: 
Φοράτε αντιπυρικά/αλεξίφλογα πυράντοχα/βραδυφλεγή ενδύματα. Υποδήματα ασφαλείας με προστασία στα δάκτυλα 
 

Προστασία των χεριών: 
Γάντια ανθεκτικά σε χημικά προϊόντα (σύμφωνα με το πρότυπο NF EN 374 ή αντίστοιχο). Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών είναι μια απόφαση που δεν 
εξαρτάται μόνο από τον τύπο του υλικού, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαφέρουν για κάθε κατασκευαστή. Ο χρόνος διαπερατότητας 
(διάτρησης) πρέπει να καθοριστεί με τον κατασκευαστή των γαντιών. Τα γάντια πρέπει να αντικαθίστανται μετά από κάθε χρήση, στην παραμικρή ένδειξη φθοράς 
ή διάτρησης 
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Προστασία των χεριών 

τύπος Υλικό Διαπέραση Πάχος (mm) Διαπερατότητα Πρότυπο 

Αντιστατικά γάντια Νεοπρένιο καουτσούκ 
(HNBR) 

   EN 388 

Προστατευτικά γάντια από 
μονωτικό υλικό 

Ελαστικό νιτριλίου (NBR)    EN 511 

8.2.2.3. Προστασία των αναπνευστικών οδών 

Προστασία των αναπνευστικών οδών: 
8.2.2.4. Θερμικοί κίνδυνοι 

Προστασία από θερμικούς κινδύνους: 
Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυο-παγήματα. Να προστατεύεται από τις 
ηλιακές ακτίνες. 

8.2.3. Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο 

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο: 
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

Περιορισμός της έκθεσης του χρήστη: 
Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

Άλλες πληροφορίες: 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει 
κρυο-παγήματα. Σεβαστείτε τις οδηγίες ασφαλείας. 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Μορφή : Αέριο 
χρώμα : Άχρωμο. 
Μοριακή μάζα : 42 g/mol 
Οσμή : Χαρακτηριστικό. 
ΙΌριο οσμών : Μη διαθέσιμο 
σημείο τήξης / περιοχή τήξης : -185 °C 
Σημείο στερεοποίησης : -185 °C 
Σημείο βρασμού : -48 °C 
Ευφλεκτότητα : Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. 
Όρια κινδύνου εκρήξεως : Μη διαθέσιμο 
Χαμηλότερο όριο έκρηξης : 1,9 – 5,3 vol % 
Υψηλότερο όριο έκρηξης : 8,5 – 15 vol % 
Σημείο ανάφλεξης : -108 °C 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : 455 °C 
Θερμοκρασία διάσπασης : Μη διαθέσιμο 
pH : Δεν εφαρμόζεται για αέρια και μίγματα αερίων. 
ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν ισχύει 
Διαλυτότητα : Νερό: 380 mg/l 
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού 
(Log Kow) 

: Μη διαθέσιμο 

Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού 
(Log Pow) 

: 1,8 

Πίεση ατμού : < 1071 kPa 
Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50 °C : Μη διαθέσιμο 
Πυκνότητα : Δεν ισχύει 
Σχετική πυκνότητα : 1,49 
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Μη διαθέσιμο 
Σχετική πυκνότητα αερίου : 1,5 
Χαρακτηριστικά σωματιδίων : Δεν ισχύει 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

9.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες 
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9.2.2. Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Ομάδα αερίου : Press. Gas (Liq.) 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

10.1. Αντιδραστικότητα 

Το προϊόν δεν είναι αδρανές σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς. Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Σταθερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Με τον αέρα μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μίγμα. Εξώθερμη αντίδραση όταν έρθει σε επαφή με : Οξειδωτικά μέσα. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Άμεσο ηλιακό φως. Άκρως υψηλές ή άκρως χαμηλές θερμοκρασίες. Υπερθέρμανση. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και 
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Οξειδωτικός παράγοντας. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Υπό κανονικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης δεν αναμένεται παραγωγή κανενός επικίνδυνου προϊόντος αποσύνθεσης. Κατά την καύση παράγονται : οξείδια του 
άνθρακα (CO και CO2). 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 

Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 

Περαιτέρω πληροφορίες : Κατάποση απίθανη 
Παρουσία αέρα, ενδέχεται να σχηματίσει εκρηκτικό μίγμα 

 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 
pH: Δεν εφαρμόζεται για αέρια και μίγματα αερίων. 

Περαιτέρω πληροφορίες : Μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα από την επαφή με το υγροποιημένο αέριο 
 

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 
pH: Δεν εφαρμόζεται για αέρια και μίγματα αερίων. 

Περαιτέρω πληροφορίες : Μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα από την επαφή με το υγροποιημένο αέριο 
 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 

 

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 

 

Καρκινογένεση : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 

 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος 
Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται 
 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
εφάπαξ έκθεση 

: Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται 
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Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
επανειλημμένη έκθεση 

: Μη ταξινομημένος 

Περαιτέρω πληροφορίες : Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται 
 

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 
Αδυναμία συλλογής δεδομένων για τεχνικούς λόγους) 

Περαιτέρω πληροφορίες : Η κατάποση δε θεωρείται πιθανός τρόπος έκθεσης 

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας 

11.2.1. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες 
11.2.2. Άλλες πληροφορίες 

Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και πιθανά 
συμπτώματα 

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται,Ενδέχεται να 
προκαλέσει κρυοπαγήματα 

Άλλες πληροφορίες : Σε μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλεί ασφυξία 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1. Τοξικότητα 

Οικολογία - γενικά : Το προϊόν δε θεωρείται επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς και δεν έχει μακροχρόνιες 
ανεπιθύμητες επιδράσεις στο περιβάλλον. 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, βραχυπρόθεσμος 
(οξύς) 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, μακροπρόθεσμος 
(χρόνιος) 

: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται) 

 

προπένιο· προπυλένιο (115-07-1) 

LC50 - Ψαρια [1] 51,7 mg/l Ποσοτική σχέση δομής/δραστικότητας (QSAR) 

EC50 - Καρκινοειδη [1] 28,2 mg/l Ποσοτική σχέση δομής/δραστικότητας (QSAR) 

EC50 96h - Φύκια [1] 12,1 mg/l Ποσοτική σχέση δομής/δραστικότητας (QSAR) 

NOEC χρόνια φύκη 4,5 mg/l 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

GAZ MAPP (115-07-1) 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Εύκολα βιοδιασπώμενο. 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

GAZ MAPP (115-07-1) 

Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού 
(Log Pow) 

1,8 

 

προπένιο· προπυλένιο (115-07-1) 

Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού 
(Log Pow) 

1,77 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

GAZ MAPP (115-07-1) 

Οικολογία - έδαφος Το προϊόν εξατμίζεται γρήγορα στην ατμόσφαιρα. 
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12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

GAZ MAPP (115-07-1) 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες 

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Το προϊόν εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα 
Περαιτέρω πληροφορίες : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο. 
Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων : Απόρριψη του περιεχομένου/δοχείου σύμφωνα με τις οδηγίες διαλογής του εγκεκριμένου φορέα 

συλλογής. Αποφεύγετε την απόρριψή του στην ατμόσφαιρα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε : 
"EIGA Safety Info 30 στο www.eiga.eu. 

Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών 

: Μην τρυπάτε και μην καίτε τη συσκευασία μετά τη χρήση, ακόμη και αν είναι άδεια. Αδειάστε 
εντελώς τις συσκευασίες πριν την απόρριψη. Απορρίψτε το υλικό και το δοχείο του σε σημείο 
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων. Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους 
τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς. 

Περαιτέρω πληροφορίες : Χειριστείτε τα άδεια δοχεία με προσοχή, οι υπολειμματικοί ατμοί είναι εύφλεκτοι. 
Οικολογία - απόβλητα : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) : Κωδικός Απόβλητα που πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τον κατάλογο της απόφασης 

2000/352 / ΕΚ 
16 05 04* - αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαµβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

Σύμφωνα με ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας 

UN 1077 UN 1077 UN 1077 UN 1077 UN 1077 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ PROPYLENE Propylene ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς 

UN 1077 ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, 
2.1, (B/D) 

UN 1077 PROPYLENE, 2.1 UN 1077 Propylene, 2.1 UN 1077 ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, 
2.1 

UN 1077 ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, 
2.1 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

     

14.4. Ομάδα συσκευασίας 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν ισχύει 
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14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

Μολυσματικός παράγοντας 
για το υδάτινο περιβάλλον: 

Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον: Όχι 

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Επίγεια μεταφορά 
Κωδικός ταξινόμησης (ADR)  : 2F  
Ειδικές διατάξεις (ADR) : 662 
Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 0 
Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR) : E0 
Οδηγίες συσκευασίας (ADR) : P200 
Διατάξεις μεικτής συσκευασίες (ADR) : MP9  
Οδηγίες για φορητές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια 
χύδην (ADR) 

: (M), T50 

Κωδικός δεξαμενής (ADR) : PxBN(M) 
Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές (ADR) : TA4, TT9  
Όχημα για μεταφορά δεξαμενής : FL 
Kατηγορία μεταφοράς (ADR) : 2 
Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμός (ADR) 

: CV9, CV10, CV36 

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Λειτουργία (ADR) : S2, S20 
Αριθυ αναγνώρισης κινδύνου (Κέμλερ Αριθμ.) : 23  
Πορτοκαλί δίσκοι : 

 
Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR) : B/D  
 

μεταφορά μέσω θαλάσσης 
Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) : 0 
Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG) : E0 
Οδηγίες συσκευασίας (IMDG) : P200 
Οδηγίες για δεξαμενές (IMDG) : T50  
Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) : F-D 
Αριθμός EmS (Διαρροή) : S-U 
Κατηγορίες φορτίων (IMDG) : E 
Αποθήκευση και χειρισμός (IMDG) : SW2 
Ιδιότητες και παρατηρήσεις (IMDG) : Flammable hydrocarbon gas. Explosive limits: 2 % to 11.1% Heavier than air (1.5). 
 

Εναέρια μεταφορά 
PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA) : E0 
PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA) : Forbidden 
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη ποσότητα 
επιτρεπόμενη για επιβατηγά αεροσκάφη και για 
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: Forbidden  

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη (ΙΑΤΑ) : Forbidden 
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά αεροσκάφη 
και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: Forbidden 

Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη μεταφοράς 
φορτίου (ΙΑΤΑ) 

: 200 

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από 
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA) 

: 150kg 

Ειδικές διατάξεις (ΙΑΤΑ) : A1 
Κωδικός ERG (IATA) : 10L 
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Ποτάμια μεταφορά 
Κωδικός ταξινόμησης (ADN) : 2F  
Ειδική πρόβλεψη (ADN) : 662 
Περιορισμένες ποσότητες (ADN) : 0 
Εξαιρούμενες ποσότητες (ADN) : E0 
Επιτρεπόμενα μέσα μεταφοράς (ADN) : T 
Υποχρεωτικός εξοπλισμός (ADN) : PP, EX, A 
Εξαερισμός (ADN) : VE01  
Αριθμός κώνων/μπλε φώτων (ADN) : 1 
 

Σιδηροδρομική μεταφορά 
Κώδικας ταξινόμησης (RID) : 2F  
Ειδική πρόβλεψη (RID) : 662 
Περιορισμένες ποσότητες (RID) : 0 
Εξαιρούμενες ποσότητες (RID) : E0 
Οδηγίες συσκευασίας (RID) : P200 
Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (RID) : MP9  
Οδηγίες για κινητές δεξαμενές και χύδην περιέκτες 
(RID) 

: T50(M)  

Κωδικοί δεξαμενών για τις δεξαμενές RID (RID) : PxBN(M) 
Ειδικές διατάξεις για τις δεξαμενές RID (RID) : TU38, TE22, TA4, TT9, TM6  
Μεταφορική κατηγορία (RID) : 2 
Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση, 
εκφόρτωση και χειρισμός (RID) 

: CW9, CW10, CW36 

Δέματα εξπρές (RID) : CE3 
Αρ. ταυτοποίησης κινδύνου (RID) : 23 

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ 

Δεν ισχύει 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 

15.1.1. κανονισμοί ΕΕ 

Λίστα περιορισμών ΕΕ (REACH Παράρτημα XVII) 
Κωδικός αναφοράς Ισχύει σε Τίτλος ή περιγραφή καταχώρησης 

40. GAZ MAPP  ; προπένιο· 
προπυλένιο 

Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1 ή 2, εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 
1, 2 ή 3, εύφλεκτα στερεά κατηγορίας 1 ή 2, ουσίες και μείγματα τα οποία, σε επαφή με το νερό, 
εκλύουν εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1, 2 ή 3, πυροφορικά υγρά κατηγορίας 1 ή πυροφορικά 
στερεά κατηγορίας 1, ανεξάρτητα από το εάν αναφέρονται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού  
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή όχι 

 

GAZ MAPP  δεν βρίσκεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH 
GAZ MAPP  δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH 
GAZ MAPP  δεν υπόκειται στον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 4ης ιουλίου 2012 σχετικά με τις 
εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων. 
GAZ MAPP  δεν υπόκειται στον Κανονισμό (ΕE) Αρ. 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους 
GAZ MAPP   δεν υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 
Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον Κανονισμό (EE) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 20 Ιουνίου 2019 σχετικά με 
τη διάθεση στην αγορά και χρήση εκρηκτικών πρόδρομων ουσιών. 

Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) 

Seveso III ΜΕΡΟΣ II (Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες) Οριακή ποσότητα (τόνοι) 
Κατώτατο όριο Ανώτατο όριο 

Υγροποιημένα αέρια εξαιρετικά εύφλεκτα, κατηγορίας 1 ή 2 (συμπεριλαμβανομένου του 
υγραερίου) και φυσικό αέριο 

50 200 
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Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 11 Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με 
την παρασκευή και κυκλοφορία στην αγορά συγκεκριμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σεβαστές όλες οι τοπικές ή εθνικές νομοθεσίες 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί κενένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Επισήμανση αλλαγών 
Τμημα Τροποποιημένο στοιχείο Τροποποίηση Παρατηρήσεις 

 Αριθμός ΟΗΕ (RID) Τροποποιήθηκε  

 Κώδικας ταξινόμησης (RID) Τροποποιήθηκε  

1.1 Εμπορική ονομασία Τροποποιήθηκε  

1.1 Χημικός τύπος Προστέθηκε  

1.1 Αριθμός καταχώρισης REACH Προστέθηκε  

1.2 Χρήση της ουσίας/του μείγματος Προστέθηκε  

2.1 Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς 
και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον 

Προστέθηκε  

2.1 Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 
ΕΚ [CLP] 

Τροποποιήθηκε  

2.3 Άλλοι κίνδυνοι που δεν συμβάλλουν στην 
ταξινόμηση 

Προστέθηκε  

3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Τροποποιήθηκε  

4.1 Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση Τροποποιήθηκε  

4.1 Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα 

Τροποποιήθηκε  

4.1 Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή Τροποποιήθηκε  

4.2 Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή Τροποποιήθηκε  

4.3 Άλλη ιατρική γνωμάτευση ή θεραπεία Προστέθηκε  

5.1 Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο Τροποποιήθηκε  

5.1 Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Τροποποιήθηκε  

5.2 Κίνδυνος πυρκαγιάς Τροποποιήθηκε  

5.2 Κίνδυνος έκρηξης Τροποποιήθηκε  

5.2 Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα 
προϊόντα αποσύνθεσης 

Προστέθηκε  

5.3 Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας Προστέθηκε  

5.3 Προστασία κατά την πυρόσβεση Τροποποιήθηκε  

6.1 Γενικά μέτρα Τροποποιήθηκε  

6.1 Εξοπλισμός προστασίας Τροποποιήθηκε  

6.1 Μέτρα έκτακτης ανάγκης Τροποποιήθηκε  

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Τροποποιήθηκε  

6.3 Μέθοδοι καθαρισμού Τροποποιήθηκε  

6.3 Άλλες πληροφορίες Τροποποιήθηκε  

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13) Τροποποιήθηκε  

7.1 Μέτρα υγιεινής Προστέθηκε  

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Τροποποιήθηκε  

7.2 Θερμότητα και πηγές ανάφλεξης Προστέθηκε  

7.2 Ειδικές υποδείξεις για τη συσκευασία Προστέθηκε  

7.2 Χώρος φύλαξης Τροποποιήθηκε  

7.2 Ασυμβίβαστα πρΐόντα Τροποποιήθηκε  

7.2 Συνθήκες φύλαξης Τροποποιήθηκε  

7.3 Ειδικές χρήσεις τελικού καταναλωτή Τροποποιήθηκε  

8.2 Περιορισμός της έκθεσης του χρήστη Προστέθηκε  

8.2 Προστασία από θερμικούς κινδύνους Τροποποιήθηκε  

8.2 Προστασία των αναπνευστικών οδών Τροποποιήθηκε  
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8.2 Προστασία των χεριών Τροποποιήθηκε  

8.2 Προστασία οφθαλμών Τροποποιήθηκε  

8.2 Προστασία του δέρματος Προστέθηκε  

8.2 Ατομική προστασία Τροποποιήθηκε  

8.2 Οριοθέτηση και παρακολούθηση της 
περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο 

Προστέθηκε  

8.2 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Προστέθηκε  

9.1 Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας (UEL) Προστέθηκε  

9.1 pH Προστέθηκε  

9.1 Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας (LEL) Προστέθηκε  

9.1 Σχετική πυκνότητα αερίου Προστέθηκε  

9.1 Υδατοδιαλυτότητα Τροποποιήθηκε  

9.1 Οσμή Τροποποιήθηκε  

9.1 Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Τροποποιήθηκε  

9.1 Πίεση ατμού Τροποποιήθηκε  

9.1 Σχετική πυκνότητα Τροποποιήθηκε  

9.1 Σημείο ανάφλεξης Τροποποιήθηκε  

10.1 Αντιδραστικότητα Τροποποιήθηκε  

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Τροποποιήθηκε  

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Τροποποιήθηκε  

10.5 Μη συμβατά υλικά Τροποποιήθηκε  

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Τροποποιήθηκε  

11.1 Περαιτέρω πληροφορίες Τροποποιήθηκε  

12.1 Οικολογία - γενικά Προστέθηκε  

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Τροποποιήθηκε  

13.1 Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 
(ΕΚΑ) 

Τροποποιήθηκε  

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προστέθηκε  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ (IMDG) Τροποποιήθηκε  

14.1 UN Αριθμ. (IATA) Τροποποιήθηκε  

14.1 Αριθμός ΟΗΕ (ADN) Τροποποιήθηκε  

14.1 UN Αριθμ. (ADR) Τροποποιήθηκε  

14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADN) Τροποποιήθηκε  

14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR) Τροποποιήθηκε  

14.6 Περιορισμένες ποσότητες (ADR) Τροποποιήθηκε  

14.6 Ειδικές διατάξεις (ADR) Τροποποιήθηκε  

14.6 Οδηγίες συσκευασίας (IMDG) Τροποποιήθηκε  

14.6 Ειδική πρόβλεψη (ADN) Τροποποιήθηκε  

14.6 Αριθυ αναγνώρισης κινδύνου (Κέμλερ Αριθμ.) Προστέθηκε  

14.6 Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR) Τροποποιήθηκε  

14.6 Κωδικός ταξινόμησης (ADR) Τροποποιήθηκε  

16 Πηγές δεδομένων Τροποποιήθηκε  

16 Συντομογραφίες και ακρώνυμα Τροποποιήθηκε  

 

Συντομογραφίες και ακρώνυμα: 
REACH Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 

ΔΔΑ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

CLP Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1272/2008 

DSD Οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες 67/548/EΟΚ 

DPD Οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 1999/45/EΚ 

ADR Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 

ADN Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών 

IATA Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 

IMDG Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

RID Κανονισμοί για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 

OECD Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

TLM Διάμεσο όριο ανοχής 

ATE Εκτίμηση οξείας τοξικότητας 

EC50 διάμεσος τιμή αποτελεσματικής συγκέντρωσης 

LC50 συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής 
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LD50 δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (διάμεση θανατηφόρος δόση) 

ΑΒΤ Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία 

αΑαΒ Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

BCF Παράγοντας βιοσυσσωρευσιμότητας 

Τιμή Βιολογικού Ορίου Βιολογική οριακή τιμή 

BOD Βιοχημικώς απαιτούμενο Οξυγόνο (ΒΟD) 

COD Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 

DMEL Παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις 

DNEL Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 

Κωδ.-ΕΕ Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

EN Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

IARC Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο 

LOAEL κατώτατο επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται επιβλαβείς επιδράσεις 

NOAEC συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις 

NOAEL επίπεδο μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων 

NOEC συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης 

OEL Όριο επαγγελματικής έκθεσης 

PNEC Προβλεπόμενη/ες συγκέντρωση/εις χωρίς επιπτώσεις 

STP Μονάδα βιολογικού καθαρισμού 

Θεωρητικώς απαιτούμενο 
οξυγόνο (ThOD) 

Θεωρητικώς απαιτούμενο οξυγόνο 

ΠΟΕ Πτητικές οργανικές ενώσεις 

αριθμός CAS Αριθμός Chemical Abstract Service 

Ε.Α.Ο. Δεν ορίζεται διαφορετικά 

ED Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

IOELV Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης 

TRGS Τεχνικοί κανόνες για τις επικίνδυνες ουσίες 

WGK Τάξη κινδύνου υδάτων 

 
Πηγές δεδομένων : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 17 Εισαγωγή 
Προσαρμογής στην Τεχνική Πρόοδο (ATP) / Επικαιροποίηση. 

Οδηγίες για την εκπαίδευση : Η κανονική χρήση αυτού του προϊόντος προβλέπει τη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες στη 
συσκευασία.  

Άλλες πληροφορίες : Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σεβαστές όλες οι τοπικές ή εθνικές νομοθεσίες. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΥΘΝΗΣ Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο προέρχονται από πηγές τις οποίες 
θεωρούμε αξιόπιστες. Παρόλα αυτά, δίνονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή άρρητη, για την ακρίβειά 
τους. Οι συνθήκες ή οι μέθοδοι χειρισμού, αποθήκευσης, χρήσης ή απόρριψης του προϊόντος δεν 
υπόκεινται στη δική μας ευθύνη και μπορεί και να μην εμπίπτουν και στις αρμοδιότητές μας. 
Γι'αυτούς και για άλλους λόγους, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, υλικής ή 
χρηματικής ζημίας από, ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδενεμένη με, το χειρισμό, την αποθήκευση ή τη 
χρήση του προϊόντος. Αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας συντάχθηκε κει πρέπει να 
χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο προϊόν. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείτεαι ως συστατικό άλλου 
προϊόντος, οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ενδέχεται να μην είναι εφαρμόσιμες. 

 

Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: 
Flam. Gas 1 Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία 1 

Flam. Gas 1A Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία 1A 

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. 

H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. 

Press. Gas (Liq.) Αέρια υπό πίεση : Υγροποιημένα αέρια 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), ΕΕ 

υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, ασφαλείας και 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος. 


