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1: ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ  ΚΑΙ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

Δκπνξηθή νλνκαζία Πεξηγξαθή πζθεπαζία Κσδηθόο 

 
   NICOTINE BOOSTER    20mg/ml 
 

Τγξό Αλαπιήξσζεο 

Ηιεθηξνληθνύ Σζηγάξνπ   
10ml 00020 

Παξαγσγόο/Γηαλνκέαο: BLACKOUT LABS LTD 

Γηεύζπλζε: Πηλδάξνπ 12Α, 

                    1060, Λεπθσζία, Κύπξνο. 

   

Σειέθσλν:+357 99710013 

 

 Αξ. Φάμ: +357 22348288  

 Ηι. δηεύζπλζε:  info@blackout-lab.com 

 Αξηζκόο ηειεθώλνπ έθηαθηεο αλάγθεο: Κύπξνο 1401 , ΔΛΛΑΓΑ 2107793777  

 

2: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗTΑ 
 
2.1 Σαμηλόκεζε ηνπ Μείγκαηνο 
 
Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (EC) 1272/2008 
Ομεία Σνμηθόηεηα.(Καηεγνξίαο 2), H330  
Ομεία Σνμηθόηεηα.(Καηεγνξίαο 2), H310  
Ομεία Σνμηθόηεηα.(Καηεγνξίαο 2), H300 
Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο, H411 
 
2.2 ηνηρεία Δπηζήκαλζεο 
Δπηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (EC) 1272/2008 
 

Δηθνλνγξάκκαηα                        
 
Πξνεηδνπνηεηηθή Λέμε      ΚΙΝΓΤΝΟ 
 
Γειώζεηο Δπηθηλδπλόηεηαο 
H330, Θαλαηεθόξν ζε πεξίπησζε εηζπλνήο  
H310, Θαλαηεθόξν ζε επαθή κε ην δέξκα  
H300, Θαλαηεθόξν ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο  
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Γειώζεηο Πξνθύιαμεο-Πξόιεςε 
P102 Κξαηείζηε καθξηά από παηδηά 
P262 Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, κε ην δέξκα ή κε ηα ξνύρα 
P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα / κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο καηηώλ / 
πξνζώπνπ 
P304+P312 ε πεξίπησζε εηζπλνήο, εάλ λνηώζεηε αδηαζεζία, θαιέζηε ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ,  
 
Γειώζεηο Πξνθύιαμεο-Απόθξηζε 
P301 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό / ην 
γηαηξό εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία. 
P302 Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα 
γηαηξό 
 
Γειώζεηο Πξνθύιαμεο-Απνζήθεπζε 
P405 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν 
 
Γειώζεηο Πξνθύιαμεο-Γηάζεζε 
P501 Απνξξίςηε ηα πεξηερόκελα / δνρείν ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / εζληθνύο θαλνληζκνύο 
 

3: ΤΣΑΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

 
3.2 Μείγκα 

 

Υεκηθή Οπζία Αξηζκόο 
CAS 

Αξηζκόο 
EC 

Σαμηλόκεζε Πεξηεθηηθόηεηα 
% 

Nicotine 54-11-5 200-193-3 Οξεία Τοξικότητα 2, H330 , 
Οξεία Τοξικότητα 2, H310, Οξεία 

Τοξικότητα 2, H300 
Φπόνια Τοξ. Υδποβ. Οπγ. 2, 

H411 

2.0 

Γιπθεξίλε 
 
 

56-81-5 
 
 

200-289-5 
 
 

/ 
 
 

80.0 
 
 

 

4: ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ 
 
4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ  
 
Γεληθέο νδεγίεο:    Γελ απαηηνύληαη εηδηθά κέηξα 
 
Μεηά ηελ εηζπλνή:  Μεηαθέξεηε ην επεξεαζκέλν άηνκν ζε θαζαξό αέξα, δηαηεξήζηε 

ην δεζηό θαη ζε αλάπαπζε. Δηζπλνή πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ θαη ζθίμηκν 
ζην ζηήζνο. Μπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ζπζηηκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
πκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ. 

 
 
4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 
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Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Να απνκαθξύλεηε ακέζσο ηα ελδύκαηα πνπ ιεξώζεθαλ κε ην πξντόλ. 

Σα ζπκπηώκαηα δειεηεξίαζεο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ αθόκε θαη κεηά 
από πνιιέο ώξεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ζπληζηάηαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε 
γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κεηά ην αηύρεκα. ε πεξίπησζε αθαλόληζηεο 
αλαπλνήο ή αλαπλεπζηηθήο αλαθνπήο παξέρεηε ηερλεηή αλαπλνή. 

 
 
Μεηά ηελ επαθή κε ηα κάηηα:  Αθαηξέζηε θαθνύο επαθήο εάλ ππάξρνπλ. Ξεπιύλεηε ηα αλνηρηά 

κάηηα γηα αξθεηά ιεπηά θάησ από ηξερνύκελν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 
ιεπηά. Αλ ν εξεζηζκόο ή δπζθνξία επηκέλεη, ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό.  

 
Μεηά ηελ επαθή κε ην δέξκα:        ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, αθαηξέζηε  ηα κνιπζκέλα ξνύρα. 

Ξεπιύλεηε ην δέξκα πνπ έρεη εθηεζεί, κε ζαπνύλη θαη άθζνλν λεξό.  
 
Μεηά ηελ θαηάπνζε:  ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: ΚΑΛΔΣΔ ΑΜΔΩ ην ΚΔΝΣΡΟ 

ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή γηαηξό. Μόλν εάλ ν αζζελήο έρεη ηηο αηζζήζεηο 
ηνπ μεπιύλεηε ην ζηόκα ηνπ κε άθζνλν λεξό.  

 
Μεηά ηελ εηζπλνή: ε πεξίπησζε ιηπνζπκίαο επηβάιιεηαη θαηάθιηζε ζε ζηαζεξή πιάγηα 

ζέζε γηα ηε κεηαθνξά. 
 
4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο  
 
Δπαθή κε ην δέξκα: Μπνξεί λα ππάξρεη ήπηνο εξεζηζκόο ζην ζεκείν ηεο επαθήο. 
Δπαθή κε ηα κάηηα: Μπνξεί λα ππάξρεη εξεζηζκόο θαη εξπζξόηεηα. 
Καηάπνζε: Μπνξεί λα ππάξρεη πόλνο θαη εξπζξόηεηα ηνπ ζηόκαηνο θαη ηνπ ιαηκνύ. 

Μπνξεί λα είλαη κεζπζηηθό κε πςειά επίπεδα πξόζιεςεο. 
Δηζπλνή: Γελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα 
 
4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 
 
Άκεζε / εηδηθή κεηαρείξηζε: Γελ ηζρύεη. 

 

5: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 
 
Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: Οκίριε λεξνύ, μεξά ρεκηθή ζθόλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 
 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ  Γελ ηζρύεη. 
      από ηελ νπζία ή ην κείγκα:          
 
5.3 Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο:  
πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο:    Να θνξάηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Να θνξάηε 

     πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό γηα λα απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην 
            δέξκα θαη ηα κάηηα. 



ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 

 

 

 
Date Printed: 29/8/2017                Issue No:  01        Date:  29/8/2017      Page 4 of 8 

 

 

6: ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 
 
6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο 
      αλάγθεο  
 
Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο: Απνκνλώζηε ηελ πεξηνρή. Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία. Δμαζθαιίζηε επαξθή αεξηζκό ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. 
Κξαηήζηε καθξηά πεγέο αλάθιεμεο - Μελ θαπλίδεηε. 

 
6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: Μελ αθήλεηε λα εηζρσξήζεη ζην ζύζηεκα απνρέηεπζεο, 

επηθαλεηαθά ή ππόγεηα λεξά. 
 
6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό  
θαη θαζαξηζκό: Μηθξέο δηαξξνέο: Καζαξίζηε κε απνξξνθεηηθό πιηθό. 

πγθεληξώζηε ην πιηθό ζε θαηάιιεια θαη ζσζηά επηζεκαζκέλα 
αλνηθηά δνρεία. Απνξξίςηε ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 
θαλνληζκνύο. Μεγάιεο δηαξξνέο: Πεξηνξίζηε κε αλάρσκα. 
Αληιείζηε ζε θαηάιιεια θαη ζσζηά επηζεκαζκέλα δνρεία. 
Αλαθηήζηε αλ είλαη δπλαηόλ, ή δηαζέζηε, ζύκθσλα κε ηνπο 
ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 

 
6.4 Παξαπνκπή ζε άιιεο παξαγξάθνπο: Βιέπε Δλόηεηα 8 ηνπ ΓΓΑ γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

 εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
 Βιέπε Δλόηεηα 13 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε. 
 

7: ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 
 
7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Να δηαβάδεηε πάληα ηελ εηηθέηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην 

πξντόλ πξηλ από ηε ρξήζε. Καθή ρξήζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
βιάβε ηεο πγείαο. Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά. 

 
7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβαηόηεηεο 
 
Απνζήθεπζε: Φπιάζζεηαη ζε δξνζεξό κέξνο. Σν δνρείν δηαηεξείηαη εξκεηηθά 

θιεηζηό, ζε ρώξν μεξό θαη θαιά αεξηδόκελν. Γνρεία πνπ έρνπλ 
αλνηρηεί πξέπεη λα θιεηζηνύλ εξκεηηθά θαη λα δηαηεξνύληαη ζε 
όξζηα ζέζε γηα λα απνηξαπεί δηαξξνή. Τγξνζθνπηθό. Δπαίζζεην 
ζηνλ αέξα θαη ην θσο. 

 
7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε/εηο:   Γηαηίζεηαη κόλν ζε ειεθηξνληθά ηζηγάξα. 
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8: ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ / ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 
8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 
πζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πνπ απαηηνύλ παξαθνινύζεζε ζην ρώξν εξγαζίαο: 
πζηαηηθό CAS No. Σηκή  Παξάκεηξνη ειέγρνπ  Βάζε 
Νηθνηίλε  54-11-5 TWA       0.5 mg/m3   Δπξώπε. Δλδεηθηηθέο νξηαθέο ηηκέο 
          επαγγεικαηηθήο έθζεζεο. 
   
      Παξαηεξήζεηο       Αλαγλσξίδεη ηελ πηζαλόηεηα ζεκαληηθήο πξόζιεςεο κέζσ ηνπ δέξκαηνο. Δλδεηθηηθή. 

TWA        0.5 mg/m3                        UK. EH40 WEL –Όξηα έθζεζεο ζην 
                                                                                                   ρώξν εξγαζίαο. 

Μπνξεί λα απνξξνθεζεί δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο. H ζπγθεθξηκέλε νπζία είλαη εθείλε γηα 
ηελ νπνία ππάξρεη αλεζπρία όηη ε απνξξόθεζε από ην δέξκα ζα νδεγήζεη ζε  
ζπζηεκηθή ηνμηθόηεηα. 

  STEL                    1.5 mg/m3                        UK. EH40 WEL –Όξηα έθζεζεο ζην 
                                                                                                   ρώξν εξγαζίαο. 

 
           Μπνξεί λα απνξξνθεζεί δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο. H ζπγθεθξηκέλε νπζία είλαη εθείλε γηα  
                                               ηελ νπνία ππάξρεη αλεζπρία όηη ε απνξξόθεζε από ην δέξκα ζα νδεγήζεη ζε  ζπζηεκηθή  
                                               ηνμηθόηεηα. 

 
Γιπθεξίλε 56-81-5      TWEL(8 ώξεο)              10 mg/m3 (νκίριε) 
 
8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 
Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο 
Γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο 
 
Μεραληθά κέηξα:    Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ. 
 
Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία:   Γελ απαηηείηαη αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία.   

 
Πξνζηαζία ρεξηώλ:    Πξνζηαηεπηηθά γάληηα.`  . 
 
Πξνζηαζία καηηώλ:    Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 
 
Πξνζηαζία δέξκαηνο:   Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. 
 

9: ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 
9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 
Δκθάληζε:     Yγξό 
Οζκή:      Μεηαβιεηή αλάινγα κε ηηο αξσκαηηθέο ύιεο 
Υξώκα:     Μεηαβιεηό αλάινγα κε ηηο αξσκαηηθέο ύιεο  
εκείν δέζεσο:    >250 °C 
εκείν αλάθιεμεο:    171°C 
Ππθλόηεηα ( 25oC ):    1.125 g/cm3 
Γηαιπηόηεηα ζην λεξό:   Γηαιπηό 
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9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 
 
Άιιεο πιεξνθνξίεο:   Γελ ηζρύεη. 
 

10: ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 
10.1 Γξαζηηθόηεηα 
 
Γξαζηηθόηεηα:    ηαζεξό ππό ηηο ζπληζηώκελεο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ή ηεο  

απνζήθεπζεο. 
 
10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα 
 
ηαζεξόηεηα:     Σν πξντόλ είλαη ζηαζεξό ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. 
 
10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 
 
Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ: Δπηθίλδπλεο αληηδξάζεηο δελ ζα ζπκβνύλ ππό θαλνληθέο  

ζπλζήθεο κεηαθνξάο ή ηεο απνζήθεπζεο. Γηάζπαζε κπνξεί λα 
ζπκβεί θαηά ηελ έθζεζε ζε ζπλζήθεο ή ηα πιηθά πνπ  
αλαθέξνληαη παξαθάησ.. 

 
10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 
 
πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: Άκεζν ειηαθό θσο. Θεξκόηεηα. 
 
10.5 Τιηθά πξνο απνθπγήλ 
 
Τιηθά πξνο απνθπγήλ: Ιζρπξά νμεηδσηηθά κέζα. Ιζρπξά νμέα.  

 

10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο 
 
Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο:  Γελ ηζρύεη. 
 

11: ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  
 
11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

 

Σνμηθόηεηα γηα ηνλ άλζξσπν:                  Ομεία ζηνκαηηθήο θαη δεξκαηηθήο ηνμηθόηεηαο LD50> 2000 mg/kg. 

 

11.2. πκπηώκαηα / ηξόπνη έθζεζεο 
 
Δπαθή κε ην δέξκα:    Σνμηθέο δόζεηο κπνξεί λα απνξξνθεζεί από ην δέξκα, σζηόζν, 

δεδνκέλεο ηεο ρακειήο ηνμηθόηεηαο, απηό ζα απαηηνύζε κηα  
εμαηξεηηθά κεγάιε έθζεζε. 

 
Δπαθή κε ηα κάηηα:    Μπνξεί λα ππάξμεη εξεζηζκόο θαη εξπζξόηεηα. 
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Μεηά από θαηάπνζε:   Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πόλν θαη εξπζξόηεηα ηνπ ζηόκαηνο θαη  
      ηνπ ιαηκνύ. Η θαηάπνζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκεηό. 
 
Δηζπλνή:     Γελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα εθηόο από παξαηεηακέλε νμεία  
      έθζεζε. 
 

12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
12.1 Σνμηθόηεηα 
 
Οηθνηνμηθόηεηα:      Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ην κείγκα 

σο ζύλνιν. Καλέλα από ηα θύξηα ζπζηαηηθά είλαη 
έληνλα ηνμηθέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. 
Η ληθνηίλε είλαη έληνλα ηνμηθή, σζηόζν 
πξνβιεκαηηθέο ζπγθεληξώζεηο είλαη απίζαλν λα 
επηηεπρζεί από απηό ην δηάιπκα. 

 
12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο:  Σν πιηθό είλαη εύθνια βηνδηαζπώκελν. Η  
     βηναπνηθνδόκεζε κπνξεί λα ζπκβεί ππό αεξόβηεο 

θαη / ή αλαεξόβηεο ζπλζήθεο (παξνπζία ή / θαη  
απνπζία νμπγόλνπ). 

 
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο:    Κακία από ηηο ζπζηαηηθέο νπζίεο έρνπλ  
      ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο βηνζπζζώξεπζεο. 
 
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο; Γεληθέο νδεγίεο:  Σα ζπζηαηηθά είλαη όια 100% αλακίμηκα κε λεξό 

 θαη ζα παξακείλεη ζηελ πδαηηθή θάζε.. 
  
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο PΒΣ θαη vΑvΒ:     Απηή ε νπζία δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα PΒΣ/vΑvΒ  
 
12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο: Σνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο. Σνμηθό γηα ηα 

αηινπξνεηδή. 
          

13: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ 
 

Η δηάζεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο.  
 
13.1 Μέζνδνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ: Δλαπόζεζε εληόο ή επί ηνπ εδάθνπο (π.ρ. ρώξνο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο, θιπ). 
 
Υξεζηκνπνηεκέλεο/ κνιπζκέλεο ζπζθεπαζίεο:   Απνξξίςηε θαλνληθά σο βηνκεραληθά απόβιεηα, 

ζύκθσλα κε ηνπο Δζληθνύο ή Πεξηθεξεηαθνύο  
Καλνληζκνύο. 
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14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 

Απηό ην πξντόλ δελ ηαμηλνκείηαη γηα ηε κεηαθνξά. 
 

15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
15.1. Καλνληζκνί γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία   Γελ εθαξκόδεηαη   
θαη ην πεξηβάιινλ / λνκνζεζία γηα ηελ νπζία 
 ή ην κείγκα: 
 
15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο:   Η αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο δελ έρεη 

δηεμαρζεί γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα από ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

 

16: ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 

16.1 Άιιεο πιεξνθνξίεο:      
 

Σν πεξηερόκελν θαη ε κνξθή απηνύ ηνπ ΓΓΑ είλαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 435/2010 πνπ 

ηξνπνπνηεί ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηελ θαηαρώξηζε, ηελ αμηνιόγεζε, ηελ αδεηνδόηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ 

ρεκηθώλ πξντόλησλ (REACH) θαη κε ηνλ  Καλνληζκό (CLP) 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ 

νπζηώλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 67/548/EΟΚ θαη 1999/45/EΚ 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ. 1907/2006. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξόλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο, πξννξίδνληαη κόλν σο νδεγόο 

γηα ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζσζηέο εμ όζσλ γλσξίδνπκε θαηά 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, σζηόζν δελ δίλεηε θακηά εγγύεζε ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο 

ζρεηίδνληαη κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ θαη ελδέρεηαη λα κελ ηζρύνπλ, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ζε 

ζπλδπαζκό κε άιια πιηθά ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία. Ο ρξήζηεο αλαιακβάλεη θάζε επζύλε γηα 

νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκηά πξνθύςεη από ηελ θαθή ρξήζε θαη από απνηπρία λα εθαξκόζεη ηηο 

ζπληζηώκελεο πξαθηηθέο, ή από θηλδύλνπο πνπ ελέρεη ε ίδηα ε θύζε ηνπ πξντόληνο. Σν πξντόλ δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηε παξά κόλν γηα ηελ δεδεισκέλε ρξήζε ή ρξήζεηο ρσξίο λα δεηεζεί ζπκβνπιή από ηελ 

εηαηξεία BLACKOUT LABS LTD. 


