
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 1:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Ονομασία του προϊόντος                                ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ BIOSPOT 2,5gr NaDCC  
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Αναγνωρισμένες χρήσεις                               Απολυμαντικό. 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας 

Προμηθευτής                                                 Hydrachem Specialised Chemicals 
                                                                      Gillmans Industrial Estate 
                                                                      Billinghurst 
                                                                      West Sussex 
                                                                      RH14 9EZ 
                                                                      UK 
                                                                      Tel: +44(0)1403 787700 
                                                                      (Hours 09:00-17:00 Mon to Fri) 
                                                                      Fax: +44(0)1403 785158 
                                                                      sds@hydrachem.co.uk 
Εισαγωγέας/ διανομέας στην Ελλάδα           Πέτρος Χαρ. Κοσμίδης και ΣΙΑ Ε.Ε 
                                                                      Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος Αττικής 
                                                                      Τηλ: 210 48 38 224 
                                                                      Φαξ: 210 48 38 547 
                                                                      E-mail: direct@pcosmidis.gr 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης   
Ελλάδα                                                          210 77 93 777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων) 
 

ΤΜΗΜΑ 2:  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Ταξινόμηση (1999/45/ΕΕC)                         Xn;R22. Xi;R36/37. N;R50/53. R31. 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

Περιέχει                                                      ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
Σύμβολα κινδύνου 

                              
 

                                                   
 

 
                                                                 Επιβλαβές                             Επικίνδυνο για  
                                                                                                                το περιβάλλον 

Φράσεις κινδύνου R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 
 R31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.  
 R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.  
 R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 

μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
   
Φράσεις ασφαλείας P6 Προειδοποίηση! Μην το χρησιμοποιείτε μαζί με άλλα προϊόντα. Δύναται 

να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο). 
 S2 Μακριά από παιδιά.  
 S8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.  
 S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό 

και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
 S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ ή έκρηξης μην εισπνέετε τους καπνούς.  
 S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
 S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 

επικίνδυνα απόβλητα.  
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

 

Ημερομηνία Αναθεώρησης   14/09/11 
Αναθεώρηση    11 
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ΤΜΗΜΑ 3:  ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
3.2 Μείγματα 

Προσδιορισμός (ΕΚ)1272/2008 67/548/ΕΟΚ Περιεκτικότητα 
(%) 

ΑΔΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 
 
CAS-No.:124-04-9 
EC-No. 204-673-3 

Eye Irrit. 2-Η319 Xi;R36 10-30% 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
 
CAS-No.:497-19-8 
EC-No. 207-838-8 

Eye Irrit. 2-Η319 Xi;R36 1-5% 

  ΔΙΧΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 
CAS-No.:2893-78-9 
EC-No. 220-767-7 

Ox.Sol.2-H272 
EUH031 
Acute Tox.4-H302 
Eye Irrit.2-H319 
STOT Single 3-H335 
Aquatic Acute 1-H400 
Aquatic Chronic 1-H410 

E;R2 
O;R8 
Xn;R22 
Xi;R36/37 
R31 
N;R50/53 

30-60% 

Το πλήρες κείμενο όλων των Φράσεων Κινδύνου και των Δηλώσεων Επικινδυνότητας παρατίθενται  
στο Τμήμα 16. 
 

Σχόλια για την Σύνθεση 
Σημειώστε Τ για το Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο όπως ισχύει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 20008/58/EC. 
 

ΤΜΗΜΑ 4:  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ           
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Εισπνοή 
Μεταφέρετε το εκτεθειμένο άτομο αμέσως στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Παρέχετε άνεση, 
ζεστασιά και καθαρό αέρα. Όταν δυσχεραίνεται η αναπνοή, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να 
βοηθήσει το εκτεθειμένο άτομο διαχειρίζοντας το οξυγόνο. 
Κατάποση  
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ! ΜΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΜΕΤΟ Ή ΝΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΥΓΡΑ! Απομακρύνετε το θύμα άμεσα από την πηγή έκθεσης. Πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε 
ιατρική συμβουλή άμεσα! Παρέχετε άνεση, ζεστασιά και καθαρό αέρα. 
Επαφή με το δέρμα 
Δεν αναμένεται ερεθισμός του δέρματος όταν χρησιμοποιείται κανονικά. Σε περίπτωση ερεθισμού: Αφαιρέστε 
τον μολυσμένο ρουχισμό. Ξεπλύνετε το δέρμα προσεχτικά με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή 
σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμείνει μετά το πλύσιμο. 
Επαφή με τα μάτια 
Σιγουρευτείτε πως αφαιρέθηκαν οι φακοί επαφής από τα μάτια,  σε περίπτωση χρήσης,  πριν το πλύσιμο.  
Άμεσα ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό σηκώνοντας παράλληλα τις βλεφαρίδες. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 
τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμείνει μετά το πλύσιμο. 
 

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 
 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
 

ΤΜΗΜΑ 5:  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Η πυρκαγιά μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
χρήση: ψεκασμού νερού, ξηρής σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα. 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
Ασυνήθιστοι κίνδυνοι Πυρκαγιάς ή Έκρηξης 
Η πυρκαγιά προκαλεί την δημιουργία τοξικών αερίων. Αποσυντίθεται σε θερμοκρασίες πάνω από 2500C 
ελευθερώνοντας χλώριο και άλλες τοξικές αναθυμιάσεις.   
Ειδικοί κίνδυνοι 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, δύνανται να σχηματιστούν τοξικές αναθυμιάσεις (COx,NOx). Η πυρκαγιά και οι 
υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν: πολύ διαβρωτικά αέρια/ ατμούς/ αναθυμιάσεις του: χλωρίου. 
Υδροχλωρίου (HCl). 
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5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Ειδικές Διαδικασίες Πυρόσβεσης 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Χρησιμοποιείστε αναπνευστήρες οξυγόνου για προστασία έναντι των αερίων/ αναθυμιάσεων. 
Περιορίστε και συλλέγετε το νερό της πυρόσβεσης. 
Προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες 
Αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτική ενδυμασία πρέπει να φορεθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς.  

 

ΤΜΗΜΑ 6:  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ               
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό όπως περιγράφεται στο Τμήμα 8 του παρόντος Δελτίου Δεδομένων 
Ασφαλείας. Ακολουθήστε τις προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό όπως περιγράφεται στο παρόν Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας. Χρησιμοποιείστε προστατευτικά γάντια, ειδικά γυαλιά και κατάλληλο προστατευτικό 
ρουχισμό. Διασφαλίστε την κατάλληλη ατομική προστασία (συμπεριλαμβάνοντας και την προστασία του 
αναπνευστικού συστήματος) κατά την απομάκρυνση διαρροών σε περιορισμένο χώρο.  
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Άνευ αντικειμένου λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές ποσότητες που χρησιμοποιούνται. Το προϊόν δεν πρέπει να 
διοχετεύεται στη φύση αλλά πρέπει να συλλέγεται και να παραδίδεται μετά από συμφωνία με τις τοπικές 
αρχές.  
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
Συλλέξτε σε περιέκτες και σφραγίστε με ασφάλεια. Διασφαλίστε πως τα απόβλητα και τα μολυσμένα υλικά 
συλλέχθηκαν και απομακρύνθηκαν από τον χώρο εργασίας το συντομότερο δυνατό σε κατάλληλα 
επισημασμένο περιέκτη. Επιτηρήστε ορθές πρακτικές χημικής υγιεινής. Αποφύγετε την δημιουργία και την 
διασπορά σκόνης.  Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για να καθαρίσετε τον χώρο της διαρροής. Οι περιέκτες με την 
συλλεγμένη διαρροή πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα με το σωστό περιεχόμενο και σύμβολο κινδύνου. 
Μην σφραγίζεται τα βαρέλια που περιέχουν υγρά ή νωπά υλικά.  
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

 

ΤΜΗΜΑ 7:  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 
Αποφύγετε τις διαρροές, την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Μην χειρίζεστε ελαττωματικά πακέτα χωρίς τον 
προστατευτικό εξοπλισμό. Κρατήστε το προϊόν μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και ανοιχτές φλόγες. 
Μην καταναλώνετε τρόφιμα, ποτά και μην καπνίζετε κατά τον χειρισμό του προϊόντος. Επιτηρήστε ορθές 
πρακτικές χημικής υγιεινής. Αποφύγετε την εισπνοή αναθυμιάσεων/ σπρέι και την επαφή με το δέρμα και τα 
μάτια. Παρέχετε καλό αερισμό. Ο περιέκτης πρέπει να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Προστατεύστε ενάντια 
στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ακολουθήστε τις οδηγίες και διασφαλίστε σωστή αραίωση του προϊόντος 
αυτού πριν την χρήση.  
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων  
Αποθηκεύστε σε ερμητικά κλειστό αρχικό περιέκτη σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρήστε 
το προϊόν στον αρχικό περιέκτη.  
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
 

ΤΜΗΜΑ 8:  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 
Σχολιασμός Συστατικών  
WEL= Οριακή Τιμή Επαγγελματικής Έκθεσης. Δεν αναγράφονται οριακές τιμές έκθεσης για τα συστατικά. 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
Προστατευτικός Εξοπλισμός 
 
                                       

 
Κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι  
Δεν αναφέρονται ειδικές απαιτήσεις αερισμού, εκτός από το ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε περιορισμένο χώρο χωρίς καλό αερισμό. 
Αναπνευστικός εξοπλισμός 
Δεν έχουν οριστεί ειδικές συστάσεις, αλλά η προστασία του αναπνευστικού δύναται να απαιτείται κάτω από  
εξαιρετικές περιστάσεις όταν υπάρχει υπερβολική επιμόλυνση του αέρα. 
Προστασία χεριών  
Για παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. 
Προστασία των ματιών 
Εάν υπάρχει ο κίνδυνος πιτσιλίσματος, φορέστε γυαλιά ασφαλείας ή μάσκα προσώπου. 
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Άλλη προστασία 
Φορέστε κατάλληλο ρουχισμό για να προλάβετε οποιαδήποτε πιθανότητα επαφής με το υγρό και 
επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή με αναθυμιάσεις. 
Μέτρα υγιεινής 
ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!  Πλύνετε τα χέρια σας στο τέλος κάθε βάρδιας και πριν την 
κατανάλωση τροφίμων,  μετά το κάπνισμα και την χρήση τουαλέτας.  Άμεσα αφαιρέστε τον μολυσμένο 
ρουχισμό. Πλύνετε άμεσα με σαπούνι και νερό εάν εκτεθεί το δέρμα. Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη κρέμα 
δέρματος για πρόληψη ξήρανσης του δέρματος.  Κατά την χρήση μην καταναλώνετε τρόφιμα,  ποτά ή μην 
καπνίζετε.  
Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης 
Μην απορρίπτεται αδιάλυτο το προϊόν στην αποχέτευση.  

 
ΤΜΗΜΑ 9:  ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες   
 

ΤΜΗΜΑ 10:  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
10.1 Δραστικότητα 
10.2 Χημική σταθερότητα 
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
Αποφύγετε την επαφή με οξέα και οξειδωτικά συστατικά. Αποφύγετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή 
σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Αποφύγετε την επαφή με ισχυρούς αναγωγικούς παράγοντες. 
10.5 Μη συμβατά υλικά 
Υλικά προς αποφυγή 
Εύφλεκτα/ καύσιμα υλικά. Οργανικά υλικά, έλαια, γράσο, πριονίδι, ενώσεις που περιέχουν άζωτο, οξειδωτικά 
συστατικά, οξέα και αλκάλια, υγρές ή ελαφρώς υγρές συνθήκες (το NaDCC μπορεί να δημιουργήσει 
τριχλωριούχο άζωτο που είναι εκρηκτικό). 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Η φωτιά δημιουργεί: υδροχλώριο (HCl), υδροκυάνιο HCN. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, δύνανται να σχηματιστούν 
τοξικά αέρια (CO, CO2, NOx). 

 

ΤΜΗΜΑ 11:  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
Τοξική δόση 1-LD 50                       992 mg/kg (δια στόματος-ποντίκια) 
Τοξικολογικές πληροφορίες 
Τοξικολογικές πληροφορίες για το δραστικό συστατικό διχλωροισοκυανουρικό νάτριο. 
Εισπνοή 
Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας από παρατεταμένη έκθεση δια εισπνοής. 
Κατάποση 
Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 
Επαφή με το δέρμα 
Δεν αναμένεται ερεθισμός του δέρματος όταν το προϊόν χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες. 
Επαφή με τα μάτια 
Ερεθιστικό για τα μάτια. 
Οδός εισόδου 
Εισπνοή. Κατάποση. Επαφή με δέρμα και/ ή με μάτια. 

 
 
 
 

 

Φυσική κατάσταση Άσπρο επίπεδο κυκλικό δισκίο 
Οσμή Χαρακτηριστική 
Διαλυτότητα  Διαλυτό στο νερό 
Τιμή pH, αραιωμένο διάλυμα 4-6 περιπ 1 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης (οC) 240 
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ΤΜΗΜΑ 12:  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
12.1 Τοξικότητα  
EC 50, 48 ΩΡΕΣ, Daphnia, mg/l             <1 mg NaDCC 
 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 
Βιοαποικοδόμηση  
Το προϊόν αναμένεται να είναι βιοαποικοδομήσιμο 
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
 

ΤΜΗΜΑ 13:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ              
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.  
 

ΤΜΗΜΑ 14:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Όροι Οδικής Μεταφοράς                                            Το προϊόν να μεταφέρεται σε Περιορισμένες Ποσότητες  

14.1 14.1 Αριθμός ΟΗΕ  
UN No. (ADR/RID/ADN) 3077 
UN No. (IMDG) 3077 
UN No. (ICAO) 3077 

14.2 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ  
Οικεία Ονομασία Αποστολής ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΥΣΙΕΣ, 

ΣΤΕΡΕΟ, Ε.Α.Ο. (ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ) 
 14.3 Τάξη/ τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά  

ADR/RID/ADN Κατηγορία 9 
ADR/RID/ADN Κατηγορία Κατηγορία 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη. 
ADR  Αριθμ. Ετικέτας 9 
IMDG Κατηγορία 9 
ICAO Κατηγορία/ Τμήμα 9 
14.4 Ομάδα συσκευασίας  
ADR/RID/ADN Ομάδα Συσκευασίας III 
IMDG Ομάδα Συσκευασίας III 
ICAO Ομάδα Συσκευασίας III 
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι  
Επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες/ Θαλάσσιος Ρυπαντής 
Αριθμ. 
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη  
EMS F-A, S-F 
Κώδικας Επείγουσας Δράσης  2Ζ 
Αριθμ. Κινδύνου (ADR) 90 
Κώδικας Περιορισμού Σήραγγας  (Ε) 

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

ΤΜΗΜΑ 15:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
15.1 Κανονισμοί/ νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το 
μείγμα 
Τακτικές Παραπομπές 
Οι χημικές ουσίες (Πληροφορίες για Κινδύνους και για Συσκευασίες) Κανονισμοί του 2009 (S.I 2009 αριθ. 716). 
Εγκεκριμένος Κώδικας Πρακτικής 
Ταξινόμηση και Επισήμανση των Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων.  
Σημειώσεις Καθοδήγησης 
Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης ΕΗ40. CHIP για όλους HSG (108). 
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ΄ αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006, για την Καταχώρηση, την Αξιολόγηση, την Αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών 
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προϊόντων (REACH), την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 793/93 και του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1488/94, καθώς και της Οδηγίας του Συμβουλίου 76/769/ΕΟΚ και των Οδηγιών της Επιτροπής 
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. 
Οι Κανονισμοί των Χημικών Ουσιών του 2002. Αριθμ.1689 (Πληροφορίες για Κινδύνους και για Συσκευασίες).  
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

 
ΤΜΗΜΑ 16:  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γενικές Πληροφορίες 
Συνώνυμα του Τροκλοσένιου του Νατρίου: NaDCC, διχλωροισοκυανουρικό νάτριο, 1-Νάτριο-3,5-διχλωρο-1,3,5-τριαζινο-2,4,6- 
τριόνη 
Ημερομηνία Αναθεώρησης 14/09/11 
Αναθεώρηση 11 
Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας 10337 
Πλήρεις Φράσεις Κινδύνου 
R31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.  
R8 Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.  
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.  
R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.  
R36 Ερεθίζει τα μάτια.  
R2 Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές 

αναφλέξεως.  
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να 

προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον.  

Πλήρεις Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
Η319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. 
EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. 
H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει πυρκαγιά: οξειδωτικό. 
H410 Πού τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιδράσεις. 
H400 Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή. 
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Οι παρούσες πληροφορίες αφορούν μόνο το υλικό στο οποίο αναφέρονται και δεν ισχύουν για αυτό το υλικό 
όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη διεργασία. Αυτές οι 
πληροφορίες, εξ όσων η εταιρεία γνωρίζει και πιστεύει είναι ακριβείς και αξιόπιστες κατά την ημερομηνία 
που αναφέρονται. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ή αντιπροσώπευση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την 
πληρότητα. Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί όσον αφορά την καταλληλότητα αυτών των πληροφοριών 
για την δική του συγκεκριμένη χρήση. 
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