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∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 05.03.2015

Αναθεώρηση: 12.12.2014

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης
· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: 2250
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Κόλλα
· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
· Παραγωγός/προµηθευτής:
Cyberbond Europe GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
31515 Wunstorf
sekretariat@cyberbond.de
Germany
· Παροχή πληροφοριών: +49 503195660
· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Poison Information Centre Athen (Member of EPECS Network)
+30 210 77 9 37 77

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008


~

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Eye Irrit. 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
STOT SE 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
· Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή οδηγία 1999/45/ΕΚ

? Xi; Ερεθιστικό
G
@
R36/37/38: Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.
· Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον:
Το προϊόν υπόκειται σε υποχρέωση χαρακτηρισµού βάσει της διαδικασίας υπολογισµών του "Γενικού Κανονισµού
Ταξινόµησης Συνθέσεων της ΕΕ" στην τελευταία του έκδοση.
· Σύστηµα ταξινόµησης:
Η ταξινόµηση είναι αντίστοιχη µε τους επίκαιρους καταλόγους της ΕΚ, έχει όµως επεκταθεί βάσει υποδείξεων ειδικών
συγγραµµάτων και δηλώσεων εταιρειών.
· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.
· Εικονογράµµατα κινδύνου


~
GHS07
· Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
2-κυανοακρυλικό αιθύλιο
· ∆ηλώσεισ κινδυνου
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
· ∆ηλώσεις προφυλάξεων
P261
Aποφεύγετε να αναπνέετε ατµούς.
P280
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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P271
Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο.
P305+P351+P338 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.
P332+P313
Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P337+P313
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P302+P352
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι.
P403+P235
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο. ∆ιατηρείται δροσερό.
P402+P404
Αποθηκεύεται σε στεγνό µέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
P501
Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.
· Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερµίδα και στα µάτια µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται
µακριά από παιδιά.
· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
· 3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα
· Περιγραφή: Μείγµα αποτελούµενο από τα ακολούθως αναφερόµενα στοιχεία. µε ακίνδυνες αναµείξεις.
· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:
CAS: 7085-85-0
2-κυανοακρυλικό αιθύλιο
EINECS: 230-391-5 G
@ Xi R36/37/38
?
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
~
CAS: 123-31-9
υδροκινόνη
EINECS: 204-617-8 G
@ Xn R22-40-68; G
?
@ Xi R41; G
?
@ Xi R43; D
?
@ N R50
?
Carc. Cat. 3, Muta. Cat. 3
 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; ~
~
 Eye Dam. 1, H318; ~
 Aquatic Acute 1, H400;
 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
~
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

50-100%

<0,1%

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
· µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
· µετά από επαφή µε το δέρµα: Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυµα.
· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις
συµβουλευτείτε τον γιατρό.
· µετά από κατάποση: Καλέστε αµέσως γιατρό.
· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων διαστάσεων µε εκτίναξη
νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
∆εν είναι απαραίτητο.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς,
πριονόσκονη).
Να φοντίζετε για επαρκή αερισµό.
· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Αποφεύγετε να σχηµατιστούν εκνεφώµατα.
· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης: ∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.
· 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες:
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό µέρος.
∆ιατηρείται µόνο στην αρχική του µορφή.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης: Να διατηρείται σε καλά κλεισµένο δοχείο.
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.
· 8.1 Παράµετροι ελέγχου
· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να

επιτηρούνται:
Το προϊόν δεν περιέχει σηµαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα έπρεπε να
ελέγχονται..
· Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.
· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης
· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Μακρυά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε αµέσως τα λερωµένα, βρεγµένα ενδύµατα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και δέρµα.
· Προστασία για την αναπνοή:
∆εν απαιτείται αν ο χώρος αερίζεται καλά.
Σε ανεπαρκή εξαερισµό αναπνευστική προστασία.
· Προστασία για τα χέρια:

S̀

Προστατευτικά γάντια.

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του
παρασκευάσµατος.
Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαµβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθµό διαπερατότητας και την
υποβάθµιση.
· Υλικό γαντιών
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα
οποία διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι στην ουσία ένα παρασκεύασµα που αποτελείται
από περισσότερα συστατικά δεν µπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής των γαντιών και θα
πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Καουτσούκ Nitril
· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να
τηρείται πάντοτε.
· Ακατάλληλα είναι τα γάντια που έχουν κατασκευαστεί από τα εξής υλικά:
Γάντια από λάστιχο.
Γάντια από PVΑ
· Προστασία για τα µάτια:

R̀

Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.

· Προστασία για το σώµα: Προστατευτική ενδυµασία εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Γενικές πληροφορίες
· Όψη:
Μορφή:
υγρό
Χρώµα:
κίτρινο
· Οσµή:
χαρακτηριστική
· Όριο οσµής:
Μη καθωρισµένο.
· Τιµή pH:

Μη καθωρισµένο.

· Μεταβολή της ύλης.

Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης:
Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως:
· Σηµείο αναφλέξεως:

∆εν είναι προσδιωρισµένο
∆εν είναι προσδιωρισµένο
87 °C

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή

αερίου:

Μη χρησιµοποιήσιµο

· Θερµοκρασία αναφλέξεως:

Θερµοκρασία αποσυνθέσεως:

Μη καθωρισµένο.

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως:

Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως:

∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:

κατώτερα:
ανώτερα:

Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.

· Πίεση ατµού σε 20 °C:

0,3 hPa

· Πυκνότητα σε 20 °C:
· Σχετική πυκνότητα
· Πυκνότητα ατµών
· Ταχύτητα ατµοποίησης

1,06 g/cm³
Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε

νερό:
· Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο)

δεν αναµειγνύεται ή αναµειγνύεται λίγο
Μη καθωρισµένο.

· Ιξώδης ιδιότητα:

δυναµική σε 20 °C:
κινηµατική:

2500 mPas
Μη καθωρισµένο.

· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:

οργανικές διαλυτικές ουσίες:
VOC (EK)

0,0 %
0,00 %
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· 9.2 Άλλες πληροφορίες

∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
· 10.1 ∆ραστικότητα
· 10.2 Χηµική σταθερότητα
· Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
∆εν αποσυντίθεται αν η χρησιµοποίησή του γίνεται κανονικά.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Η αύξηση της θερµοκρασίας επιφέρει πολυµερισµό.
Αντιδρά µε οινοπνευµατώδεις ουσίες.
Αντιδρά µε αµίνες.
Αντιδρά µε το νερό.
Αντιδρά µε αλκαλικές ουσίες (αλκαλικά διαλύµατα).
· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.5 Μη συµβατά υλικά: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Κίνδυνος άµεσης τοξικότητας:
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· στο δέρµα: Ερεθίζει το δερµα και τις βλεννώδεις µεµβράνες.
· στο µάτι: Προκαλεί ερεθισµό.
· Ευαισθητοποίηση: ∆εν είναι γνωστή καµία ευαισθητοποίηση.
· Συµπληρωµατικές τοξικολογικές ενδείξεις:
Το προϊόν παρουσιάζει σύµφωνα µε τον Υπολογισµό των Γενικών Γραµµών Κατάταξης της ΕΚ για παρασκευάσµατα,
όπως στη τελευταία ισχύουσα έκδοση, τους εξής κίνδυνους:
Ερεθιστικό

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
· 12.1 Τοξικότητα
· Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (∆ική µας εκτίµηση): ελαφρώς επικίνδυνο
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη αραιωµένο ή
σχετικά σε µεγάλες ποσότητες.
· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο
· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη
· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση: ∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
· 14.1 Αριθµός UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR, ADN, IMDG, IATA

εκπίπτει
εκπίπτει
(συνέχεια στη σελίδα 6)

40.1.3

Σελίδα: 6/6

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 05.03.2015

Αναθεώρηση: 12.12.2014

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: 2250
(συνέχεια από τη σελίδα 5)

· 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· τάξη
εκπίπτει
· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA
εκπίπτει
· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
· Marine pollutant:
Όχι
· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Μη χρησιµοποιήσιµο
· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα

II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα
IBC
· UN "Model Regulation":

Μη χρησιµοποιήσιµο
-

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία
· 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το

µείγµα
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των
προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.
· Σχετικές
H302
H315
H317
H318
H319
H335
H341
H351
H400

σειρές
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.
Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωµάτων.
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.

R22
Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.
R40
Ύποπτο καρκινογένεσης.
R41
Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.
R43
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα.
R50
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
R68
Πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων.
· Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Muta. 2: Germ cell mutagenicity, Hazard Category 2
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

