Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
PURELL® Hygienic Hand Rub

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονομασία προϊόντος
: PURELL® Hygienic Hand Rub
Κωδικός Προϊόντος
: 9652-501
Περιγραφή προϊόντος
: Απολυμαντικό χεριών
Τύπος Προϊόντος
: Υγρό.
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1.2 Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που δεν συνιστώνται
Χρήση προϊόντος
: Υγιεινή λοσιόν χεριών
Περιοχή εφαρμογής
: Καταναλωτικές εφαρμογές, Επαγγελματικές εφαρμογές.
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1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
GOJO Industries-Europe Ltd.
Units 5 & 6, Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes
MK10 0DE
Recep: +44(0)1908588444
Fax: +44(0) 1908588445
Διεύθυνση e-mail του
: info@gojo.co.uk
ατόμου που είναι υπεύθυνο
για το παρόν φύλλων
δεδομένων ασφάλειας
(SDS)
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1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Προμηθευτής
Αριθμός τηλεφώνου
: +44 (0) 0844 560 5135

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Tr

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ορισμός προϊόντος
: Μίγμα
Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ [DPD]
Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της.
Ταξινόμηση
: R10
Φυσικοί/χημικοί κίνδυνοι : Εύφλεκτο.
Βλ. Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των φράσεων R και των δηλώσεων Η που γίνονται παραπάνω.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα, ανατρέξτε στην ενότητα 11.
2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Σύμβολο ή σύμβολα
κινδύνου
Ένδειξη Κινδύνου
Φράσεις κινδύνου

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Δεν ισχύει.
: Δεν ισχύει.
: R10- Εύφλεκτο.

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
Φράσεις ασφαλείας

: S2- Μακριά από παιδιά.
S46- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα.

Επικίνδυνα συστατικά
Συμπληρωματικά στοιχεία
επισήμανσης

: Δεν ισχύει.
: Δεν ισχύει.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Άλλοι κίνδυνοι που δεν
έχουν ως αποτέλεσμα
ταξινόμηση

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
Ουσία/Παρασκεύασμα

: Μίγμα
Ταξινόμηση

αιθανόλη

ΕΚ: 200-578-6
CAS: 64-17-5
Ευρετήριο: 603-002-005
ΕΚ: 200-661-7
CAS: 67-63-0
Ευρετήριο: 603-117-000

67/548/ΕΟΚ

Κανονισμός (EΚ) Αρ.
1272/2008 [CLP]

50-75

F; R11

1-5

F; R11
Xi; R36
R67
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προπαν-2-όλη

%

r

Αναγνωριστικοί
κωδικοί

l.g

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

Βλέπε ενότητα 16 για
το πλήρες κείμενο
των φράσεων R που
ανακοινώνονται
ανωτέρω

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335 and
H336
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Τύπος
[2]

[1] [2]

Βλ. Ενότητα 16 για το
πλήρες κείμενο των
δηλώσεων Η που
γίνονται παραπάνω.

Δεν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά που, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής και αναφορικά με τις συγκεντρώσεις
που ισχύουν, να έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον και κατά συνέπεια δεν είναι απαραίτητη η
καταχώρησή τους σε αυτήν την ενότητα.
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Τύπος
[1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον
[2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας
[3] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για ΑΒΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ
[4] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για αΑαΒ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ
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Το/Τα όριο/όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι διαθέσιμο/διαθέσιμα, παρατίθεται/παρατίθενται στην ενότητα
8.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Επαφή με τα μάτια
: Εκπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τις άνω και
κάτω βλεφαρίδες. Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. Συνεχίστε
την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν
παρουσιαστεί ερεθισμός.
Εισπνοή
Επαφή με το δέρμα
Κατάποση

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Εάν εισπνευστεί, μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε
περίπτωση επίμονων ή σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία.
: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
: Εάν το υλικό καταπόθηκε και το άτομο υπό έκθεση έχει τις αισθήσεις του, παρέχετε
μικρές ποσότητες νερού. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες
από ιατρικό προσωπικό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επίμονων ή
σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία.
: 28 Σεπτέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
Προστασία των ατόμων
που παρέχουν πρώτες
βοήθειες

: Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του)
προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες
Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία
Επαφή με τα μάτια
: Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών.
Εισπνοή
: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
Επαφή με το δέρμα
: Μη ερεθιστικό για το δέρμα.
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Κατάποση
: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
Ενδείξεις/συμπτώματα υπερβολικής έκθεσης
Επαφή με τα μάτια
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
Εισπνοή
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
Επαφή με το δέρμα
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
Κατάποση
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Σημειώσεις για τον Ιατρό
: Παρέχετε συμπτωματική θεραπεία. Επικοινωνήστε αμέσως με ειδικό θεραπείας
δηλητηριάσεων σε περίπτωση που προκύψει κατάποση ή εισπνοή μεγάλων
ποσοτήτων.
: Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία.
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Ειδικές θεραπείες

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα μέσα
πυρόσβεσης
Ακατάλληλα μέσα
πυρόσβεσης

: Χρησιμοποιείτε ξηρές χημικές ουσίες, CO2, εκνέφωμα νερού (ομίχλη) ή
αφρό.Χρησιμοποιείτε ξηρές χημικές ουσίες, CO2, αφρό που ανθίσταται στην αλκοόλη
ή εκνέφωμα νερού (ομίχλη).
: Μη χρησιμοποιείτε υδατοπίδακα.

ad

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κίνδυνοι από την ουσία ή
: Εύφλεκτο υγρό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εάν θερμανθεί, θα υπάρξει αύξηση της
το μείγμα
πίεσης και το δοχείο μπορεί να σπάσει με τον κίνδυνο μιας επακόλουθης έκρηξης. Η
απορροή στον υπόνομο ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
: Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
υλικά:
διοξείδιο του άνθρακα
μονοξείδιο του άνθρακα
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Επικίνδυνα προϊόντα
καύσης

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικές προφυλάξεις για
: Εάν υπάρχει πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα άτομα
πυροσβέστες
από την περιοχή του συμβάντος. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που
να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη
εκπαίδευση. Απομακρύνετε τους περιέκτες από την πυρκαγιά σε περίπτωση που
αυτό είναι δυνατό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού για να
διατηρείτε ψυχρούς τους εκτεθειμένους στην πυρκαγιά περιέκτες.
Ειδικός προστατευτικός
εξοπλισµός για τους
πυροσβέστες

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική εξάρτηση και
αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης (SCBA) με μάσκα ολόκληρου
προσώπου. Ρουχισμός για πυροσβέστες (περιλαμβάνοντας κράνη, προστατευτικές
μπότες και γάντια) που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 469 θα
παρέχει ένα βασικό επίπεδο προστασίας για χημικά περιστατικά.

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Για προσωπικό μη
: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
επείγουσας περίπτωσης
Για αποκριτές επείγουσας
περίπτωσης

6.2 Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

: Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, προσέξτε
τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά.
Βλέπε επίσης Ενότητα 8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγιεινής.
: Αραιώστε με άφθονο νερό. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή
και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μικρη ποσοτητα χυμενου
: Χρησιμοποιήστε όργανα για προστασία από σπινθήρες και εξοπλισμό που είναι
υλικου
ασφαλής από έκρηξη. Απορροφήστε με αδρανές υλικό και τοποθετήστε σε
κατάλληλο δοχείο διάθεσης αποβλήτων.

6.4 Παραπομπή σε άλλα
τμήματα

r

: Δεν ισχύει.
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Μεγαλη ποσοτητα χυμενου
υλικου

: Βλέπε Ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης.
Βλέπε Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό
εξοπλισμό.
Βλέπε Ενότητα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων.
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των
Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α)
Σενάριο(α) Έκθεσης.
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προστατευτικά μέτρα
: Αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα ή
άλλη πηγή ανάφλεξης. Χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν παράγουν σπίθες. Πάρτε
προφυλακτικά μέτρα κατά των ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων.
Συμβουλές για τη γενική
υγιεινή της εργασίας

: Ορθές πρακτικές υγιεινής και μέτρα καθαρισμού και διευθέτησης χώρων
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7.2 Συνθήκες για την ασφαλή : Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Εξαλείψτε
φύλαξη,
όλες τις πηγές ανάφλεξης. Διαχωρίστε από οξειδωτικά υλικά.
συμπεριλαμβανομένων
τυχόν ασυμβίβαστων
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7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Συστάσεις
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ειδικές λύσεις για το
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
βιομηχανικό τομέα

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των
Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α)
Σενάριο(α) Έκθεσης.
8.1 Παράμετροι ελέγχου
Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
Ονομασία προϊόντος/συστατικών
αιθανόλη

Οριακές τιμές έκθεσης
PD 90/1999 (Ελλάδα, 8/2007).
Οριακή Τιµή Έκθεσης: 1000 ppm 8 ώρα(ες).
Οριακή Τιµή Έκθεσης: 1900 mg/m³ 8 ώρα(ες).
PD 90/1999 (Ελλάδα, 8/2007).
Οριακή Τιµή Έκθεσης: 400 ppm 8 ώρα(ες).
Οριακή Τιµή Έκθεσης: 980 mg/m³ 8 ώρα(ες).
Ανώτατη Οριακή Τιµή Έκθεσης: 500 ppm 15 λεπτό(ά).
Ανώτατη Οριακή Τιµή Έκθεσης: 1225 mg/m³ 15 λεπτό(ά).

προπαν-2-όλη

: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
χειρισμός μεγαλύτερων ποσοτήτων : Αν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά για τα
οποία έχουν οριστεί όρια έκθεσης, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η
παρακολούθηση των ατόμων, η παρακολούθηση της ατμόσφαιρας στο χώρο
εργασίας ή η βιολογική παρακολούθηση ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα
του συστήματος αερισμού του χώρου ή άλλα μέτρα ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για
χρήση προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού. Πρέπει να γίνει αναφορά στις
προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN 689 για τις μεθόδους αξιολόγησης της
έκθεσης με εισπνοή χημικών ουσιών καθώς και τα εθνικά κείμενα αναφοράς για τις
μεθόδους καθορισμού επικίνδυνων ουσιών.

Παράγωγα επίπεδα με επιπτώσεις
Δεν διατίθενται DEL.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί
έλεγχοι
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Προβλεπόμενες συγκεντρώσεις με επιπτώσεις
Δεν διατίθενται PEC.
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Συνιστώμενες διαδικασίες
παρακολούθησης

: Χρησιμοποιείτε με επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε περιβλήματα διεργασιών,
τοπικό εξαερισμό ή άλλους μηχανικούς ελέγχους ώστε η έκθεση των εργαζομένων σε
ατμοσφαιρικούς ρύπους να παραμείνουν κάτω από οποιαδήποτε συνιστώμενα ή
νομοθετημένα όρια. Οι μηχανικοί έλεγχοι πρέπει επίσης να διατηρηθούν τις
συγκεντρώσεις αερίων, ατμών ή σκόνης κάτω από τα χαμηλότερα όρια
εκρηκτικότητας.
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Ατομικά προστατευτικά μέτρα
Μέτρα υγιεινής
: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. Ωστόσο, σε συμμόρφωση με την ορθή βιομηχανική
υγιεινή, η έκθεση σε οποιαδήποτε χημική ουσία πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο.
Προστασία για τα
: Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένου προτύπου
μάτια/πρόσωπο
ποιότητας, όταν από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο για την αποφυγή έκθεσης σε πιτσίλισμα, εκνεφώματα ή σκόνη.
: Δεν απαιτείται ειδική προστασία.
: Δεν απαιτείται ειδική προστασία.
: Δεν απαιτείται ειδική προστασία.

Tr

Προστασία του δέρματος
Προστασία των χεριών
Σωματική προστασία
Άλλη προστασία του
δέρματος
Αναπνευστική προστασία
Έλεγχοι περιβαλλοντικής
έκθεσης

: Δεν απαιτείται ειδική προστασία.
: Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα,
υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Όψη
Φυσική κατάσταση
: Υγρό.
Χρώμα
: Διάφανο
Οσμή
: Αλκοολοειδής.
Ουδός Οσμής
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
pH

: 4.5 έως 9.5

Σημείο τήξης/σημείο πήξης
Αρχικό σημείο βρασμού και
εύρος βρασμού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: 74°C

Σημείο ανάφλεξης

: Κλειστού δοχείου: 23°C

Ταχύτητα εξάτµισης
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)
Χρόνος καύσης
Ρυθμός καύσης

:
:
:
:

Ανώτερα/Κατώτερα όρια
ευφλεκτότητας ή έκρηξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πίεση Ατμών
Πυκνότητα ατμών
Σχετική πυκνότητα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Διαλυτότητα(ες)

:

r
l.g

Αναμίξιμο με το νερό.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συντελεστής κατανομής
οκτανόλης/νερού

:
:
:
:
:

Δεν ισχύει.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Δεν ισχύει.
Καμία.
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Θερμοκρασία αυτανάφλεξης
Θερμοκρασία διάσπασης
Ιξώδες
Εκρηκτικές ιδιότητες
Οξειδωτικές Ιδιότητες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.

9.2 Άλλες πληροφορίες
Καμία επιπρόσθετη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

: Για το παρόν προϊόν ή τα συστατικά του δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα
δοκιμών που σχετίζονται με την αντιδραστικότητα.

ad

10.1 Δραστικότητα

: Το προϊόν είναι σταθερό.

10.3 Πιθανότητα
επικίνδυνων αντιδράσεων

: Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτουν επικίνδυνες
αντιδράσεις.

10.4 Συνθήκες προς
αποφυγήν

: Αποφύγετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης (σπινθήρα ή φλόγα). Μη συμπιέζετε,
κόβετε, συγκολλείτε, χαλκοκολλείτε, τρυπάτε, τρίβετε και μην εκθέτετε τέτοιους
περιέκτες σε θερμότητα ή σε πηγές ανάφλεξης.

10.5 Μη συμβατά υλικά

: Καμία γνωστή. Ενδέχεται να αντιδράσει ή να είναι ασύμβατο με οξειδωτικά υλικά.
Ενδέχεται να αντιδράσει ή να είναι ασύμβατο με αναγωγικά υλικά. Μέταλλο.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

: Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να
παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Tr

10.2 Χημική σταθερότητα

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

LC50 Εισπνοή Ατμοί
LD50 Στοματικό
LD50 Δερματικό
LD50 Στοματικό

Συμπέρασμα/Περίληψη
Ερεθισμός/Διάβρωση

Αποτέλεσμα

Είδος

Βαθμός

Μάτια - Ήπιο ερεθιστικό

Κουνέλι

-

Μάτια - Ήπιο ερεθιστικό

Κουνέλι

-

Μάτια - Υψηλός κίνδυνος
ερεθισμού
Δέρμα - Ήπιο ερεθιστικό

Κουνέλι

-

Κουνέλι

-

Μάτια - Ήπιο ερεθιστικό

Κουνέλι

-

Μάτια - Ήπιο ερεθιστικό
Μάτια - Υψηλός κίνδυνος
ερεθισμού
Δέρμα - Ήπιο ερεθιστικό

4 ώρες
-

Έκθεση
0.066666667
λεπτά 100
milligrams
100
microliters
500
milligrams
400
milligrams
24 ώρες 100
milligrams
10 milligrams
100
milligrams
500
milligrams

Κουνέλι
Κουνέλι

-

Κουνέλι

-

Παρατήρηση
-

: Μη ερεθιστικό για το δέρμα.

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ad

Συμπέρασμα/Περίληψη
Δέρμα
Ευαισθητοποιός ουσία
Συμπέρασμα/Περίληψη
Μεταλλακτικότητα
Συμπέρασμα/Περίληψη
Καρκινογένεση
Συμπέρασμα/Περίληψη
Αναπαραγωγική τοξικότητα
Συμπέρασμα/Περίληψη
Δυναμικό τερατογένεσης
Συμπέρασμα/Περίληψη
Πληροφορίες για τις
πιθανές οδούς έκθεσης

124700 mg/m3
7 g/kg
12800 mg/kg
5000 mg/kg

er
et
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προπαν-2-όλη

Αρουραίος
Αρουραίος
Κουνέλι
Αρουραίος

Έκθεση

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών
αιθανόλη

Δόση

r

προπαν-2-όλη

Είδος

l.g

αιθανόλη

Αποτέλεσμα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Tr

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία
Εισπνοή
: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
Κατάποση
: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
Επαφή με το δέρμα
: Μη ερεθιστικό για το δέρμα.
Επαφή με τα μάτια
: Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών.
Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά
Εισπνοή
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
Κατάποση
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
Επαφή με το δέρμα
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
Επαφή με τα μάτια
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
Καθυστερημένες και άμεσες επιδράσεις και επίσης χρόνιες επιδράσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια
έκθεση
Βραχυπρόθεσμη έκθεση
Πιθανές άμεσες
επιδράσεις
Πιθανές καθυστερημένες
επιδράσεις
Μακροπρόθεσμη έκθεση
Πιθανές άμεσες
επιδράσεις
Πιθανές καθυστερημένες
επιδράσεις

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Δυνητικές χρόνιες επιδράσεις στην υγεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
:
:
:
:
:
:

Επιπτώσεις στη
γονιμότητα

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

l.g
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Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

r

Συμπέρασμα/Περίληψη
Γενικά
Καρκινογένεση
Μεταλλακτικότητα
Δυναμικό τερατογένεσης
Επιπτώσεις κατά την
ανάπτυξη

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα

Αποτέλεσμα

Είδος

Έκθεση

αιθανόλη

Οξεία EC50 17.921 mg/L Θαλασσινό
νερό
Οξεία EC50 2000 ug/L Γλυκό νερό
Οξεία LC50 25500 ug/L Θαλασσινό
νερό
Οξεία LC50 42000 ug/L Γλυκό νερό
Χρόνιος NOEC 0.375 ul/L Γλυκό νερό

Φύκια - Ulva pertusa

96 ώρες

Δαφνία - Daphnia magna
Οστρακόδερμα - Artemia
franchiscana - Νύμφες
Ψάρι - Oncorhynchus mykiss
Ψάρι - Gambusia holbrooki Νύμφες - 3 ημέρες
Οστρακόδερμα - Crangon
crangon
Ψάρι - Gambusia affinis - 20 έως
30 mm

48 ώρες
48 ώρες

Οξεία LC50 1400000 ug/L Θαλασσινό
νερό
Οξεία LC50 >1400000 ug/L

Tr

προπαν-2-όλη

ad

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

Συμπέρασμα/Περίληψη

4 ημέρες
12
εβδομάδες
48 ώρες
96 ώρες

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
Συμπέρασμα/Περίληψη
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

LogPow

BCF

Ενδεχόμενος

αιθανόλη
προπαν-2-όλη

-0.32
0.05

-

χαμηλό
χαμηλό

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
Συντελεστής Κατανομής
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Εδάφους/Νερού (KOC)
Κινητικότητα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.5 Αποτελέσματα για αξιολόγηση ΑΒΤ ή αΑαΒ
ΑΒΤ
: Δεν ισχύει.
αΑαΒ

: Δεν ισχύει.

12.6 Άλλες αρνητικές
επιπτώσεις

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

r

Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των
Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α)
Σενάριο(α) Έκθεσης.

ad
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l.g

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Προϊόν
Μέθοδοι διάθεσης
: Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι
δυνατό. Σημαντικές ποσότητες καταλοίπων αποβλήτων δεν θα πρέπει να
απορρίπτονται μέσω του υγειονομικού υπονόμου αλλά να επεξεργάζονται σε
κατάλληλο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων. Το πλεόνασμα προϊόντων καθώς και τα μη
ανακυκλώσιμα προϊόντα πρέπει να αποτίθενται χρησιμοποιώντας εργολάβο
απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια. Η απόθεση αυτού του
προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και απόθεσης
αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής. Οι συσκευασίες
αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Η αποτέφρωση ή η υγειονομική ταφή θα
πρέπει να μελετώνται μόνο όταν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή. Το υλικό και ο
περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται
κατά το χειρισμό άδειων περιεκτών οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί ή εκπλυθεί. Οι
κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατάλοιπα των
προϊόντων. Ατμοί από κατάλοιπα προϊόντος μπορεί να δημιουργήσουν ιδιαίτερα
εύφλεκτη ή εκρηκτική ατμόσφαιρα εντός του περιέκτη. Μην κόβετε, συγκολλείτε ή
τροχίζετε χρησιμοποιημένους περιέκτες εκτός εάν το εσωτερικό τους έχει καθαριστεί
σχολαστικά. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με
χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους.
: Η κατάταξη του προϊόντος μπορεί να πληροί τα κριτήρια για επικίνδυνα απόβλητα.

Ειδικές προφυλάξεις

: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Προσοχή θα
πρέπει να δίνεται κατά το χειρισμό άδειων περιεκτών οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί
ή εκπλυθεί. Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα
κατάλοιπα των προϊόντων. Ατμοί από κατάλοιπα προϊόντος μπορεί να
δημιουργήσουν ιδιαίτερα εύφλεκτη ή εκρηκτική ατμόσφαιρα εντός του περιέκτη. Μην
κόβετε, συγκολλείτε ή τροχίζετε χρησιμοποιημένους περιέκτες εκτός εάν το
εσωτερικό τους έχει καθαριστεί σχολαστικά. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου
υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και
υπονόμους.

Tr

Επικίνδυνα απόβλητα
Συσκευασία
Μέθοδοι διάθεσης

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι
δυνατό. Οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Η αποτέφρωση
ή η υγειονομική ταφή θα πρέπει να μελετώνται μόνο όταν η ανακύκλωση δεν είναι
εφικτή.

: 28 Σεπτέμβριος 2011

9/12

Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα
PURELL® Hygienic Hand Rub

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

UN1170

UN1170

UN1170

14.2 Οικεία
ονομασία
αποστολής ΟΗΕ

ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ

ETHANOL SOLUTION ETHANOL SOLUTION Ethanol solution

14.3 Τάξη/τάξεις
κινδύνου κατά τη
μεταφορά

3

3

3

3

14.4 Ομάδα
συσκευασίας

III

III

III

III

14.5
Περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι

Αρ.

Ναι.

No.

No.

14.6 Ειδικές
προφυλάξεις για
τον χρήστη

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία.
-

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία.

Emergency
schedules (EmS)
F-E, S-D

Passenger and Cargo
AircraftQuantity
limitation: 60 L
Packaging instructions:
309
Cargo Aircraft Only
Quantity limitation:
220 L
Packaging instructions:
310
Limited Quantities Passenger Aircraft
Quantity limitation: 10 L
Packaging instructions:
Y309
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Πρόσθετα στοιχεία Αριθμός
Προσδιορισμού
Κινδύνων
30

l.g

r

UN1170

IATA

Περιορισμένη
Ποσότητα
LQ7
Ειδικοί όροι
144 601

ad

Κωδικός
περιορισμού
σήραγγας
(D/E)

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Tr

14.7 Χύδην μεταφορά
σύμφωνα με το παράρτημα
II της σύμβασης MARPOL
73/78 και του κώδικα IBC

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
15.1 Κανονισμοί/Νομοθεσία για την ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον ειδικοί για την ουσία ή το μείγμα
Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH)
Παράρτημα XIV – Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε έγκριση
Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται.
Παράρτημα XVII –
: Δεν ισχύει.
Περιορισμοί στην
παραγωγή, στη διάθεση
στην αγορά και τη χρήση
ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών, μειγμάτων και
αντικειμένων
Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα
PURELL® Hygienic Hand Rub

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
Λοιποί κανονισμοί ΕΕ
Απογραφή Ευρώπης
ΕΕ - Χημικές ουσίες σε
μαύρη λίστα
ΕΕ - Χημικές ουσίες σε
λίστα προτεραιότητας
Λίστα ολοκληρωμένης
πρόληψης και ελέγχου
της ρύπανσης (IPPC) Αέρας
Λίστα ολοκληρωμένης
πρόληψης και ελέγχου
της ρύπανσης (IPPC) Νερό

: Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται.
: Δεν είναι καταγεγραμμένο
: Δεν είναι καταγεγραμμένο
: Δεν είναι καταγεγραμμένο

: Δεν είναι καταγεγραμμένο

Διεθνείς Κανονισμοί
: Δεν είναι καταγεγραμμένο

Χημικές ουσίες
προγράμματος II της λίστας
της σύμβασης για τα χημικά
όπλα

: Δεν είναι καταγεγραμμένο

er
et
ai

Χημικές ουσίες
: Δεν είναι καταγεγραμμένο
προγράμματος III της λίστας
της σύμβασης για τα χημικά
όπλα

l.g

r

Χημικές ουσίες
προγράμματος I της λίστας
της σύμβασης για τα χημικά
όπλα

15.2 Αξιολόγηση χημικής
ασφάλειας

: Οι αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας για όλες τις ουσίες σε αυτό το προϊόν είναι είτε
Πλήρης ή Δεν εφαρμόζεται.

15.3 Κατάσταση εγγραφής

: Δεν ισχύει.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Tr

ad

Υποδεικνύει στοιχεία που έχουν μεταβληθεί από προηγούμενη έκδοση.
Συντομογραφίες και
: ATE = Υπολογισμός οξείας τοξικότητας
αρκτικόλεξα
CLP = Κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας [Κανονισμός (ΕΚ) υπ’
αριθ. 1272/2008]
DNEL = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
Δήλωση EUH = Δήλωση κινδύνου ειδική του CLP
PNEC = Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
RRN = Αριθμός καταχώρισης REACH
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335 and H336

Διαδικασία που χρησιμοποιείται για να γίνει η ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008
[CLP/GHS]
Ταξινόμηση
Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335 and H336

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

Αιτιολόγηση
Βάσει δεδομένων δοκιμών
Μέθοδος υπολογισμού
Μέθοδος υπολογισμού

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα
PURELL® Hygienic Hand Rub

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο
ταξινομήσεων [CLP/GHS]

l.g

Πλήρες κείμενο
συντετμημένων φράσεων R

: H225
Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να
and
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H336
H336
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
: Eye Irrit. 2, H319
ΣΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΙΚΉ ΒΛΆΒΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ
ΟΦΘΑΛΜΏΝ - Κατηγορία 2
Flam. Liq. 2, H225
ΕΎΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΆ - Κατηγορία 2
Flam. Liq. 3, H226
ΕΎΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΆ - Κατηγορία 3
STOT SE 3, H335 and
ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ - ΜΊΑ
H336
ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ [Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
και Ναρκωτική επίδραση] - Κατηγορία 3
STOT SE 3, H336
ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ - ΜΊΑ
ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ [Ναρκωτική επίδραση] - Κατηγορία 3
: R11- Πολύ εύφλεκτο.
R10- Εύφλεκτο.
R36- Ερεθίζει τα μάτια.
R67- H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

r

Πλήρες κείμενο
συντετμημένων δηλώσεων
Η

Tr

ad
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et
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Πλήρες κείμενο
: F - Πολύ εύφλεκτο
ταξινομήσεων [DSD/DPD]
Xi - Ερεθιστικό
Ημερομηνία έκδοσης/
: 28 Σεπτέμβριος 2011
Ημερομηνία αναθεώρησης
Ημερομηνία προηγούμενης : 2 Αύγουστος 2011
έκδοσης
Έκδοση
: 3
Ειδοποίηση για τον αναγνώστη
Από όσο γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, ούτε ο ανωτέρω
αναφερόμενος προμηθευτής ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του εταιρείες δεν αναλαμβάνουν
οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
Όλα τα υλικά ενδέχεται να παρουσιάζουν άγνωστους κινδύνους και πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή.
Παρότι ορισμένοι κίνδυνοι περιγράφονται στο παρόν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτοί είναι οι μοναδικοί
κίνδυνοι που υπάρχουν.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 28 Σεπτέμβριος 2011
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