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Προϊόν: MY HOME ΧΡΩΜΟΦΥΛΑΚΕΣ 

Η ευρωπαϊκή οδηγία αριθ. 453/2010 (REACH) ορίζει τη μεταφορά επικίνδυνων 
ουσιών και μειγμάτων βάσει των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (MSDS). 
Όντας τα μαντηλάκια που ορίζονται ως ΑΡΘΡΟ, οι πληροφορίες για την ασφάλεια 
δεν δεσμεύονται από τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό 1907/2006 / EΚ 
(REACH) προδιαγραφές για επικίνδυνες ουσίες και μείγματα. 
Αυτό το Φύλλο Δεδομένων Πληροφοριών έχει ως στόχο να παράσχει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση του υλικού. Η 
Citysan Srl δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση υλικού. ο 
χρήστης βεβαιώνει ότι η πληροφορία που αναφέρεται είναι κατάλληλη και πλήρης 
σε σχέση με τη συγκεκριμένη χρήση των μαντηλιών χρωμάτων. 
Δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας που 
περιέχονται στο φύλλο και δεν αφορά το γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτηθούν 
περαιτέρω ή πρόσθετα μέτρα σε ιδιαίτερες ή εξαιρετικές περιπτώσεις. 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν αφορούν αποκλειστικά τα μαντηλάκια 
και δεν ισχύουν αναγκαστικά εάν το υλικό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα 
προϊόντα ή μετά από διαδικασία που μπορεί να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά ή τις 
ιδιότητές του. 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1               Εμπορική ονομασία 

Πανάκια που παγιδεύουν τα χρώματα  
 
1.2               Χρήση υλικού 

Τομέας της βιομηχανίας: Καθαρισμός 

1.3               Αναγνώριση της εταιρείας 

Citysan srl 

μέσω της Βερόνα, 11 - 36020 Pove del Grappa (VI) 

Ιταλία 

τηλ. +39.0424.550283 

Πληροφορίες για την ουσία / προετοιμασία citysan@citysan.it 

1.4               Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 

Ospedale Niguard-Milano +39. 02 .66101029 



2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

2.1               Ταξινόμηση προϊόντων 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 / ΕΚ (CLP). 
Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο. 
Ενδείξεις κινδύνου - φράση H: καμία 

2.2               Στοιχεία ετικέτας 

Ενδείξεις κινδύνου - φράση H: καμία 

2.3               Άλλος κίνδυνος 

Το προϊόν δεν περιέχει άλλους γνωστούς κινδύνους ή συγκεκριμένους για τον 
άνθρωπο ή το περιβάλλον. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ: δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

3.1               Χημικά Συστατικά 

Spunlace Non Woven ύφασμα αποτελούμενο από ίνες βισκόζης, 
εμποτισμένο με συνθετικό συνδετικό υλικό. 

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1               Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Δεν εφαρμόζεται 
4.2               Σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και 

καθυστερημένες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

4.3               Ένδειξη οιασδήποτε άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής αγωγής: Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.1               Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης 

Νερό 

Αφρός 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Άμμος 

Ξηρή σκόνη 

5.2               Ειδικοί κίνδυνοι που απορρέουν από το άρθρο 



Το προϊόν είναι εύφλεκτο υλικό και προκαλεί καύση, θέρμανση και 
καπνό. Σε μια φωτιά, προϊόντα αποσύνθεσης όπως προϊόντα μονοξειδίου του 
άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα και αζώτου μπορούν να παραχθούν σε διάφορες 
συγκεντρώσεις ανάλογα με τις συνθήκες καύσης. 

Μια εισπνοή καπνού άκυρη. 

5.3               Συμβουλές για τους πυροσβέστες 

Οι πυροσβέστες πρέπει να χρησιμοποιούν αυτοδύναμες αναπνευστικές 
συσκευές. 
Σε περίπτωση σοβαρών εγκαυμάτων καλέστε αμέσως γιατρό. 
Σε περίπτωση ατόμων που εισπνέουν αέρια καύσης, πρέπει να αφαιρεθούν 
από τα αέρια καύσης και να τους δοθεί άμεση ιατρική φροντίδα. 

6.    ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1                Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και 
διαδικασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

Δεν εφαρμόζεται 

6.2                Περιβάλλοντα προφυλάξεις 

Δεν εφαρμόζεται 

6.3               Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Δεν εφαρμόζεται 

6.4               Ανατρέξτε σε άλλες ενότητες 

Για άλλες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 8 και 13. 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1               Προληπτικά μέτρα ασφάλειας 

Χειριστείτε με τα κατάλληλα μέσα ακολουθώντας τα πρότυπα ασφαλείας. 

Μακριά από πηγές θερμότητας 

Μην καπνίζετε 

7.2               Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση 

Φυλάσσετε σε καλυμμένο, δροσερό και στεγνό μέρος, μην εκθέτετε σε 
άμεσο ηλιακό φως. 

7.3               Ειδική τελική χρήση 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 



8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1               Παράμετροι ελέγχου 

Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης: δεν καθορίζεται 

8.2               Έλεγχοι έκθεσης 

Μέτρα υγιεινής 

Κανένας 

Προστασία κεφαλής 

Κανένας 

Μάτι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κανένας 
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9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

  
9.1               Φυσική και χημική ιδιότητες 

  
              Μορφή:                             στερεός 

Χρώμα : λευκό Οσμή : καμία 

Εμπορική μορφή : μαντηλάκια   

  
9.2               Άλλες πληροφορίες 

  
                            Όχι δεδομένα διαθέσιμα 

  
   
  

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

  

10.1               Δραστικότητα 

  
                            Το προϊόν δεν υπόκειται σε μετασχηματισμούς υπό κανονικές συνθήκες 

  

10.2               Χημική σταθερότητα 

  
Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
  

10.3               Δυνατότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

  
Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα προκύψουν 
επικίνδυνες αντιδράσεις 

  
10.4               Προϋποθέσεις που πρέπει να αποφεύγονται 
  

Θέρμανση ή έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως 

  
10.5               Μη συμβατά υλικά 

  
Κανένας 

  

10.6               Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 
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 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

11.1               Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

  
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

  
12.1               Τοξικότητα 

  
                            Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

  
12.2               Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

  
                            Το προϊόν δεν είναι πλήρως αποικοδομήσιμο 

  
  

12.3               Δυναμικό βιοσυσσώρευσης 

  
                            Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

  

12.4               Κινητικότητα στο έδαφος 

  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

  
12.5               Αποτελέσματα αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

  
12.6               Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις 

  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

  
13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  

13.1               Μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων 

  
Απορρίψτε σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά πρότυπα 

  

14. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

  
Το υλικό δεν ταξινομείται σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες για τη 

μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 



  
14.1               Αριθμός ONU 

                            Κανένας 

14.2               Όνομα αποστολής ONU 

                            Κανένας 

14.3               Κλάσεις κινδύνου μεταφοράς 

                            Κανένας 

14.4               Ομάδα συσκευασίας 

                            Καμία 

14.5               Κίνδυνος για το περιβάλλον 

                            Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

14.6               Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

                            Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

14.7               Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το παράρτημα II της MARPOL και τον 
κώδικα IBC 

                            Ασχετο 

  

15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

  
15.1               Νόμοι και κανονισμοί για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον που 

είναι συγκεκριμένοι για την ουσία ή το μείγμα 

              Δεν εφαρμόζεται 
15.2               Αρχείο χημικής ασφάλειας 

              Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα 

  

16. Άλλες πληροφορίες 

  
Πληροφορίες σχετικά με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας: 
Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 830/2015 
(Τμήμα 1-16). 1907/2006 / ΕΚ · 1272/2008 / ΕΚ. 

  
Συντομογραφίες: 
DNEL: Απόκλιση χωρίς επιπτώσεις. PNEC: προβλεπόμενη συγκέντρωση 
χωρίς αποτέλεσμα. 
CMR: καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για 
την αναπαραγωγή. ΑΒΤ: 

ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές. vPvB: πολύ ανθεκτικό πολύ 
βιοσυσσωρεύσιμο. Nd: δεν προσδιορίζεται. Na: δεν ισχύει. 

  
Ημερομηνία έκδοσης 26/01/2017 

Rev 0.0 

  
 


