YΠOYPΓEIO OIKONOMIAΣ KAI OIKONOMIKΩN
ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH Γ.X.K.

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP)
για την

Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία
ουσιών και μειγμάτων

Καταργεί από 01/06/2015:
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ - Απ. ΑΧΣ 378/94 για ουσίες
Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ - Απ. ΑΧΣ 265/02 για παρασκευάσματα

Αρμόδια Εθνική Αρχή:

ΓENIKO XHMEIO TOY KPATOYΣ
ΔIEYΘYNΣH ΠEPIBAΛΛONTOΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 / ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΧΒ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CLP

GHS01

• Ασταθή εκρηκτικά
• Εκρηκτικά των υποδιαιρέσεων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
• Αυτοαντιδρώντα ― ουσίες και μείγματα, τύπου Α, Β
• Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Α, Β

GHS02

• Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1
• Εύφλεκτα αερολύματα, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
• Εύφλεκτα υγρά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3
• Εύφλεκτα στερεά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
• Αυτοαντιδρώντα ― ουσίες και μείγματα, τύπου Β, C, D, E, F
• Πυροφορικά υγρά, κατηγορία κινδύνου 1
• Πυροφορικά στερεά, κατηγορία κινδύνου 1
• Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
• Ουσίες και μείγματα τα οποία, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3
• Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Β, C, D, E, F

GHS03

• Οξειδωτικά αέρια, κατηγορία κινδύνου 1
• Οξειδωτικά υγρά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3
• Οξειδωτικά στερεά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3

GHS04

• Αέρια υπό πίεση:
• Πεπιεσμένα αέρια·
• Υγροποιημένα αέρια·
• Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη·
• Διαλελυμένα αέρια

GHS05

• Διαβρωτικό για τα μέταλλα, κατηγορία κινδύνου 1
• Διάβρωση του δέρματος, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 1C
• Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1

GHS06

• Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής), κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3

GHS07

• Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής), κατηγορία κινδύνου 4
• Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 2
• Ερεθισμός των οφθαλμών, κατηγορία κινδύνου 2
• Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 1
• Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3
• Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
• Ναρκωτική επίδραση

GHS08

• Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, κατηγορία κινδύνου 1
• Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων, κατηγορίες κινδύνου 1Α, 1Β, 2
• Καρκινογένεση, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 2
• Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 2
• Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
• Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
• Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία κινδύνου 1

GHS09

• Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
― Οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1
― Χρόνιος κίνδυνος κατηγοριών 1, 2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
(εξαρτάται από την τάξη κινδύνου)

• Κίνδυνος
• Προσοχή

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Γενικές

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια,
με το δέρμα ή με τα ρούχα.

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή,
να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος ή την ετικέτα.

P263 Aποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια
της εγκυμοσύνης / γαλουχίας.

Ρ102 Μακριά από παιδιά.

P264 Πλύνετε… σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη
χρήση.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό
ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία.
P313 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε
γιατρό.
P314 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P315 Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε
αμέσως γιατρό.
P320 Χρειάζεται επειγόντως ειδική αγωγή
(βλέπε… στην ετικέτα).

Πρόληψη

P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας
δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο
εργασίας.

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες
πριν από τη χρήση.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον.

P322 Χρειάζονται ειδικά μέτρα
(βλέπε… στην ετικέτα).

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες
προφύλαξης.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /
προστατευτικά ενδύματα / μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια /
πρόσωπο.

P330 Ξεπλύνετε το στόμα.

P210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες
/ φλόγες / θερμές επιφάνειες.
― Μην καπνίζετε.
P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή
άλλη πηγή ανάφλεξης.
P220 Διατηρείται / Φυλάσσεται μακριά
από ενδύματα / … / καύσιμα υλικά.

P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής
προστασίας όταν απαιτείται.
P282 Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος / προστατευτική
μάσκα / προστατευτικά γυαλιά.

P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή
(βλέπε… στην ετικέτα).

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P332 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του
δέρματος:
P333 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του
δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
P334 Βυθίστε σε δροσερό νερό / τυλίξτε
με βρεγμένους επιδέσμους.

P283 Φοράτε αντιπυρικά / αλεξίφλογα πυράντοχα / βραδυφλεγή ενδύματα.

P335 Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια
που έχουν μείνει στο δέρμα.

P222 Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα.

P284 Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας
της αναπνοής.

P223 Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με
το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.

P285 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής
προστασίας της αναπνοής.

P336 Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με
χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την
περιοχή που πάγωσε.

P230 Να διατηρείται υγρό με…

P231 + P232 Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. Προστατέψτε από την
υγρασία.

P338 Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P235 + P410 Να διατηρείται δροσερό.
Να προστατεύεται από τις ηλιακές
ακτίνες.

P340 Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει
την αναπνοή.

P221 Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να
μην αναμειχθεί με καύσιμα…

P231 Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα.
P232 Προστετέψτε από την υγρασία.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά
κλειστός.
P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό
περιέκτη.
P235 Να διατηρείται δροσερό.
P240 Γείωση / ισοδυναμική σύνδεση του
περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
P241 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι
ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P242 Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία
που δεν παράγουν σπινθήρες.
P243 Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης
κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P244 Να διατηρούνται καθαρές από
γράσα και λάδια οι βαλβίδες
μείωσης.
P250 Να αποφεύγεται άλεση / κρούση / …
/ τριβή.
P251 Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς /
εκνεφώματα.
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /
αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /
εκνεφώματα.

Απόκριση
Ρ301 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
P302 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΔΕΡΜΑ:
P303 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):
P304 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
P305 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ:
P306 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ:
P307 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης:
P308 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής
έκθεσης:
P309 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:

P337 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός
ερεθισμός:

P341 Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή.
P342 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά
συμπτώματα:
P350 Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και
σαπούνι.
P351 Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για
αρκετά λεπτά.
P352 Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και
νερό.
P353 Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό /
στο ντους.
P360 Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα
ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο
νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
P361 Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα
μολυσμένα ρούχα.

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και
πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P311 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα
πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
P370 Σε περίπτωση πυρκαγιάς:
P371 Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς
και εάν πρόκειται για μεγάλες
ποσότητες:
P372 Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση
πυρκαγιάς.
P373 ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την
πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει
σε εκρηκτικά.
P374 Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες
προφυλάξεις και από εύλογη
απόσταση.
P375 Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
P376 Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν
υπάρχει κίνδυνος.
P377 Διαρροή φλεγόμενου αερίου: Μην
την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να
σταματήσετε τη διαρροή χωρίς
κίνδυνο.
P378 Χρησιμοποιήστε… για την
κατάσβεση.
P380 Εκκενώστε την περιοχή.
P381 Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης,
εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς
κίνδυνο.
P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για
να προλάβετε υλικές ζημιές.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία.
P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P302 + P334 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο
δροσερό νερό / τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.

P304 + P341 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή.

Αποθήκευση

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.

P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο
χώρο.

P306 + P360 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύντε αμέσως τα
μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
P307 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης:
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή
πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P401 Αποθηκεύεται…
P402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.

P404 Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P406 Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση /… περιέκτη με ανθεκτική
εσωτερική επένδυση.
P407 Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των
σωρών / παλετών.
P410 Να προστατεύεται από τις ηλιακές
ακτίνες.
P411 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που
δεν υπερβαίνουν τους… oC/…oF.
P412 Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες
που υπερβαίνουν τους 50o C/122o F.

P309 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή
αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P413 Οι σωροί χύδην με βάρος άνω των…
kg / … lbs αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν
τους… oC /… oF.

P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός
του δέρματος: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.

P420 Αποθηκεύεται μακριά από άλλα
υλικά.

P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός
του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P402 + P404 Αποθηκεύεται σε στεγνό
μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

P335 + P334 Αφαιρέστε προσεκτικά τα
σωματίδια που έχουν μείνει στο
δέρμα. Πλύντε με άφθονο δροσερό
νερό / τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.

P422 Το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε…

P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P403 + P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.

P410 + P403 Να προστατεύεται από τις
ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε
καλά αεριζόμενο χώρο.

P342 + P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό.

P410 + P412 Να προστατεύεται από τις
ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 50o C / 122o F.

P370 + P376 Σε περίπτωση πυρκαγιάς:
Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν
υπάρχει κίνδυνος.

P411 + P235 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους… oC
/… oF. Διατηρείται δροσερό.

P302 + P350 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με
άφθονο νερό και σαπούνι.

P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς:
Χρησιμοποιήστε… για την κατάσβεση.

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο
νερό και σαπούνι.

P370 + P380 Σε περίπτωση πυρκαγιάς:
Εκκενώστε την περιοχή.

Διάθεση

P370 + P380 + P375 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή.
Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

P501 Διάθεση του περιεχομένου /
περιέκτη σε…

P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα
μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα
μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το
δέρμα με νερό / στο ντους.
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει
την αναπνοή.

P371 + P380 + P375 Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται
για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε
την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση,
επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
H200 Ασταθή εκρηκτικά.
H201 Εκρηκτικό· κίνδυνος μαζικής έκρηξης.
H202 Εκρηκτικό· σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης.
H203 Εκρηκτικό· κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης.
H204 Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης.
H205 Κίνδυνος μαζικής έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H221 Εύφλεκτο αέριο.
H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H223 Εύφλεκτο αερόλυμα.
H224 Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H228 Εύφλεκτο στερεό.
H240 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει
έκρηξη.
H241 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
H250 Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα.
H251 Αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.
H252 Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.
H260 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.
H261 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια.
H270 Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό.
H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.
H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά·
οξειδωτικό.
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
H281 Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμούς.
H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς.
H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.
H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα
και οφθαλμικές βλάβες.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε
περίπτωση εισπνοής.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της
αναπνευστικής οδού.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν
έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς
έκθεσης>.
H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <αναφέρεται η οδός έκθεσης
αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι
δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες
οδούς έκθεσης>.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

EUH 014 Αντιδρά βίαια με νερό.

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H360 Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το
έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση
εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός
έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις
άλλες οδούς έκθεσης>.
H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή>
<αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει
αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς
έκθεσης>.
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η
οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από
τις άλλες οδούς έκθεσης>.
H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα
που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά>
<αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει
αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς
έκθεσης>.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
<αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει
αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς
έκθεσης>.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα
που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά>
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες
οδούς έκθεσης>.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH 001 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.
EUH 006 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή
με τον αέρα.
EUH 018 Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει
εύφλεκτα / εκρηκτικά μείγματα ατμού αέρος.
EUH 019 Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά
υπεροξείδια.
EUH 044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί
υπό περιορισμό.
EUH 029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUH 031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται
τοξικά αέρια.
EUH 032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται
πολύ τοξικά αέρια.
EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να
προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή
σκάσιμο.
EUH 070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια.
EUH 071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής
οδού.
EUH 059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του
όζοντος.
EUH 201 / 201A Περιέχει μόλυβδο. Να μη
χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι
πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα
παιδιά. Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο.
EUH 202 Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος.
Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια
μέσα σε δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται
μακριά από παιδιά.
EUH 203 Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH 204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
EUH 205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
EUH 206 Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.
Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα
αέρια (χλώριο).
EUH 207 Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη
χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπε πληροφορίες του
κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες
ασφαλείας.
EUH 208 Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.
EUH 209 / 209A Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση. Mπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση.
EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
•

Συσκευασία ανθεκτική και κατάλληλη ανάλογα με το περιεχόμενο ώστε να αποφεύγεται απώλεια του περιεχομένου.

•

Συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνη ουσία ή μείγμα που διατίθεται στο ευρύ κοινό:

•

-

Οξεία κατ. 1 - 3
Ειδ. Τοξικ. σε STOT κατ.1
Διαβρωτικά για το δέρμα κατ.1
Παρουσιάζουν κίνδυνο σε περίπτωση αναρρόφησης
(εκτός αερολυμάτων)
- Περιέχει μεθανόλη ≥3%
- Περιέχει διχλωρομεθάνιο ≥1%

1. Δεν πρέπει να έχουν την μορφή ή σχήμα που μπορούν να:
- προσελκύουν ή να διεγείρουν την ενεργό περιέργεια των
παιδιών ή
- να παραπλανήσουν τους καταναλωτές
2. Δεν πρέπει να έχουν παρόμοια παρουσίαση ή σχεδιασμό που
χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφές ή φαρμακευτικά ή
καλλυντικά προϊόντα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν
τον καταναλωτή.

•

Oι συσκευασίες που διαθέτουν πώμα που μπορεί να επανατοποθετηθεί πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανοιγοκλείνουν επανειλημμένα χωρίς απώλεια
περιεχομένου.

•

Oι συσκευασίες και τα πώματα πρέπει να είναι στέρεα και ανθεκτικά ώστε να αποκλείεται η χαλάρωσή τους και να ανταποκρίνονται με ασφάλεια στις συνήθεις καταπονήσεις χειρισμού.

•

Tα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται οι συσκευασίες και τα
πώματα δεν πρέπει να μπορούν να υποστούν βλάβη από το περιεχόμενο ούτε να σχηματίζουν με αυτό επικίνδυνες ενώσεις.

Συσκευασία ουσίας ή μείγματος που διατίθενται στο ευρύ κοινό
και ταξινομούνται ως:

 Πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πώμα ασφαλείας για τα
παιδιά

•

Συσκευασία ουσίας ή μείγματος που διατίθεται στο ευρύ κοινό
και ταξινομείται ως:
-

Οξείας τοξικότητας
Διαβρωτικό για το δέρμα
Μεταλλαξιγόνο κατ. 2
Καρκινογόνο κατ. 2
Τοξικό στην αναπαραγωγή κατ. 2
Ευαισθητοποιό του αναπνευστικού συστήματος
STOT (κατ. 1 και 2)
Παρουσιάζει κίνδυνο από αναρρόφηση
Εύφλεκτο αέριο, υγρό και στερεό κατ. 1, 2 εκτός αερολυμάτων
με την επισήμανση “εύφλεκτα και / ή εξαιρετικά αερολύματα”

 Πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ανάγλυφη προειδοποίηση
κινδύνου.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ή ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ
Πρέπει να:

Δεν πρέπει να :

•

Ελέγχεται η καλή κατάσταση της συσκευασίας, η ετικέτα και / ή
το πώμα ασφαλείας.

•

Καπνίζετε, τρώτε, πίνετε κατά τη διάρκεια του χειρισμού χημικών
προϊόντων.

•

Διαβάζονται προσεκτικά τα εικονογράμματα, οι προειδοποιητικές λέξεις, οι δηλώσεις επικινδυνότητας, οι δηλώσεις
προφύλαξης.

•

Χρησιμοποιούνται κενές συσκευασίες χημικών προϊόντων για
άλλη χρήση (π.χ. μεταφορά τροφίμων).

•

Αποθηκεύονται τα χημικά προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες του
παρασκευαστή.

•

Καταστρέφονται οι ετικέτες επισήμανσης και ασφαλούς
χειρισμού.

•

Μεταφέρονται χημικά από / προς δοχεία χωρίς ετικέτα.

Διαχείριση υπολοίπων χημικών προϊόντων, κενών συσκευασιών και αποβλήτων
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αποβλήτων.
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