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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 2020/878 

Ονομασία προΐόντος: DOWSIL™ 8-1104 Mold Making Base 
Copolymer 

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 
17.07.2021 

Έκδοση: 3.0 
Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 05.11.2018 

Ημερομηνία εκτύπωσης: 03.10.2022 

DOW EUROPE GMBH σας ενθαρρύνει και σας συμβουλεύει να μελετήσετεκαι να κατανοήσετε το 
πλήρες ΔΔΑ(Υ), καθώς το παρόν έντυπο περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Σας συμβουλεύουμε να 
πάρετε τις προφυλάξεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, εκτός κι αν οι συνθήκες χρήσης απαιτούν 
άλλες κατάλληλες μεθόδους ή ενέργειες. 
 

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
Ονομασία προΐόντος: DOWSIL™ 8-1104 Mold Making Base Copolymer 
 
 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες 
χρήσεις 
Προσδιοριζόμενες χρήσεις: Πολυμερές   
 
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
DOW EUROPE GMBH 
BACHTOBELSTRASSE 4 
8810 HORGEN 
SWITZERLAND 
 
Αριθμός τηλεφώνου πληροφόρησης 
πελατών : 

31 115 67 2626 
SDSQuestion@dow.com 

 
c/o 
DOW BENELUX B.V. 
HERBERT H.DOWWEG 5 
HOEK 
4542 NM  TERNEUZEN 
NETHERLANDS 
Τηλέφωνο:  (31) 115 67 2626 
 
1.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
24ωρη επικοινωνία έκτακτης ανάγκης: 00 41 447 28 2820 
Επικοινωνήστε στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 166 (ΕΚΑΒ): 30/22920 62297 
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008: 
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Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. 
 
2.2 Στοιχεία επισήμανσης 
 
Επισήμανση σύμφωνη με το κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [ΤΕΣ/ΠΕΣ]: 
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.  
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
Το προϊόν αυτό περιέχει οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο (D4) το οποίο έχει αναγνωριστεί από την 
Επιτροπή των Κρατών Μελών του ECHA ότι πληροί τα κριτήρια ΑΒΤ και αΑαΒ που καθορίζονται στο 
παράρτημα XIII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Βλέπε Ενότητα 12 για περισσότερες 
πληροφορίες.   
Το προϊόν αυτό περιέχει δωδεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξάνιο (D6) το οποίο έχει αναγνωριστεί από την 
Επιτροπή των Κρατών Μελών του ECHA ότι πληροί τα κριτήρια αΑαΒ που καθορίζονται στο 
παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Βλέπε Ενότητα 12 για περισσότερες 
πληροφορίες.   
Το προϊόν αυτό περιέχει δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο (D5) το οποίο έχει αναγνωριστεί από την 
Επιτροπή των Κρατών Μελών του ECHA ότι πληροί τα κριτήρια αΑαΒ που καθορίζονται στο 
παράρτημα XIII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Βλέπε Ενότητα 12 για περισσότερες 
πληροφορίες.   
 

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Περιβάλλον: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή 
τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της 
Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο. 

Ανθρώπινη Υγεία: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες 
ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή 
τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της 
Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο. 

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
Χημικός χαρακτηρισμός: Ελαστομερές σιλικόνης 
3.2 Μείγματα 
 
Το προϊόν είναι μίγμα. 
 

Αριθμός CAS 

/  

EK-Αριθ. /  

Αριθμός 

καταλόγου 

Αριθμός 

καταχώρισης 

REACH 

Συγκέντρωση Συστατικό 

Ταξινόμηση: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008 

 

Αριθμός CAS 

10595-72-9 

_ >= 1,0 - < 2,5 % Προπανοϊκό οξύ, 

3,3'-θειοδις-, 

Aquatic Chronic 4; H413 
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EK-Αριθ. 

234-206-9 

Αριθμός 

καταλόγου 

 –  

διτριδεκυλεστέρας Εκτίμηση οξείας 

τοξικότητας 

Οξεία τοξικότητα από του 

στόματος:  

> 10 000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά του 

δέρματος:  

> 4 655 mg/kg 

Αριθμός CAS 

556-67-2 

EK-Αριθ. 

209-136-7 

Αριθμός 

καταλόγου 

014-018-00-1 

_ >= 0,25 - < 1,0 % οκταμεθυλοκυκλoτε

τρασιλoξάνιο 

Flam. Liq. 3; H226 

Repr. 2; H361f 

Aquatic Chronic 1; H410 

 
 

 

Συντελεστής m (Χρόνια 

τοξικότητα για το υδάτινο 

περιβάλλον): 10 

 
 

Εκτίμηση οξείας 

τοξικότητας 

Οξεία τοξικότητα από του 

στόματος:  

> 4 800 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 

εισπνοής:  

36 mg/l, 4 h, 

σκόνη/εκνέφωμα 

Οξεία τοξικότητα διά του 

δέρματος:  

> 2 400 mg/kg 

ΑΒΤ και ΑΑΑΒ-ουσία   

Αριθμός CAS 

540-97-6 

EK-Αριθ. 

208-762-8 

Αριθμός 

καταλόγου 

 –  

_ >= 0,1 - < 1,0 % Δωδεκαμεθυλο 

κυκλοεξασιλοξάνιο 

Δεν ταξινομείται 

 
 

Εκτίμηση οξείας 

τοξικότητας 

Οξεία τοξικότητα από του 

στόματος:  

> 2 000 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά του 

δέρματος:  

> 2 000 mg/kg 

Αριθμός CAS 

541-02-6 

EK-Αριθ. 

208-764-9 

Αριθμός 

καταλόγου 

 –  

_ >= 0,1 - < 1,0 % Δεκαμεθυλοκυκλοπ

εντασιλοξάνη 

Δεν ταξινομείται 

 
 

Εκτίμηση οξείας 

τοξικότητας 

Οξεία τοξικότητα από του 

στόματος:  

> 24 134 mg/kg 

Οξεία τοξικότητα διά της 
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εισπνοής:  

8,67 mg/l, 4 h, 

σκόνη/εκνέφωμα 

Οξεία τοξικότητα διά του 

δέρματος:  

> 2 000 mg/kg 

Ουσίες με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας   

Αριθμός CAS 

14940-68-2 

EK-Αριθ. 

239-019-6 

Αριθμός 

καταλόγου 

 –  

_ >= 10,0 - < 20,0 % Ζιρκονίτης Δεν ταξινομείται 

 

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. 
 
 

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
Γενικές υποδείξεις:  
Αν υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 για τα ειδικά μέσα ατομικής προστασίας.   
 
Εισπνοή: Δεν είναι αναγκαία η άμεση ιατρική αγωγή.   
 
Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με πολύ νερό.  Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη εγκατάσταση λουτρών 
ασφαλείας έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας.   
 
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε επαρκώς με νερό τα μάτια για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς 
επαφής μετά από τα πρώτα 1-2 λεπτά και συνεχείστε να ξεπλένετε για μερικά επιπλέον λεπτά. Εάν 
εμφανιστούν επιδράσεις, συμβουλευτείτε γιατρό, κατά προτίμηση οφθαλμίατρο.  Θα πρέπει να 
υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο σύστημα οφθαλμικών πλύσεων έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας.   
 
Κατάποση: Πλύνετε το στόμα με νερό.  Δεν είναι αναγκαία η άμεση ιατρική αγωγή.   
 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες:  
Εκτός από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην «Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών» 
(παραπάνω) και στην «Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής 
θεραπείας» (παρακάτω), τυχόν πρόσθετα σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις περιγράφονται στην 
Ενότητα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες. 
 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Υποδείξεις για τον γιατρό: Κανένα ειδικό αντίδοτο.  Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται 
στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με τις αντιδράσεις του ασθενούς.   
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ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Εκνέφωμα νερού.  Αφρός σταθερός σε αλκοόλη.  Διοξείδιο 
του άνθρακα (CO2).  Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης.   
 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Καμία γνωστή..   

 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 
 

Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως: Οξείδια του άνθρακος.  Οξείδια του θείου.  Οξείδιο του 
πυριτίου.  Φορμαλδεΰδη.   
 
Ασυνήθιστοι κίνδυνοι από Πυρκαγιά και Έκρηξη: Η έκθεση σε καύσιμα προϊόντα μπορεί 
να είναι κίνδυνος για την υγεία..   

 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
 

Διαδικασίες καταπολέμησης πυρκαγιάς: Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων 
χρησιμοποιείστε ψέκασμα νερού..  Εκκενώστε την περιοχή..  Το μολυσμένο νερό της 
απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση..  Τα 
υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν 
σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών..   
Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.  
Αφαιρέστε τα ακέραια δοχεία από την περιοχή πυρκαγιάς, εάν αυτό είναι ασφαλές να το 
πράξετε.   
 
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες: Σε περίπτωση πυρκαγιάς 
έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή..  Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία 
προστασίας..   

 

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: 
Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.  Ακολουθήστε τις συμβουλές για ασφαλή 
χειρισμό και τις συστάσεις για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.   
 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται.  Εμποδίστε 
τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.  Εμποδίστε την 
εξάπλωση σε μεγάλη περιοχή (π.χ. μέσω περιορισμού ή φράγματα ελαίου).  Το μολυσμένο νερό 
πλύσεως συλλέγεται και διατίθεται.  Ειδοποιείστε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σημαντικός 
διασκορπισμός και δεν μπορεί να περιοριστεί.   
 
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Συγκεντρώστε με αδρανές μέσο 
απορρόφησης.  Καθαρίστε τα υπόλοιπα υλικά από τη διαρροή με το κατάλληλο απορροφητικό.  Οι 
τοπικοί ή εθνικοί κανονισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν σε περίπτωση απελευθέρωσης και απόρριψης 
του υλικού αυτού, καθώς και όσων υλικών και τεμαχίων χρησιμοποιήθηκαν κατά τον καθαρισμό των 
απελευθερωμένων ουσιών. Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιοι κανονισμοί είναι εφαρμοστέοι.  Για 
μεγάλες κηλίδες, παράσχετε αντιπλημμυρικά αναχώματα ή άλλες κατάλληλες στεγανές ζώνες για να 
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αποτρέψετε την εξάπλωση του υλικού. Εάν είναι δυνατή η άντληση του υλικού που προέρχεται από τα 
αντιπλημμυρικά αναχώματα, αποθηκεύσετε το ανακτηθέν υλικό στον κατάλληλο περιέκτη.   
 
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα:  
Βλέπε τμήματα: 7, 8, 11, 12 και 13.   
 

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Αποφεύγετε εισπνοή των ατμών η της ομίχλης.  Αποφεύγετε 
την επαφή με τα μάτια.  Μη καταπίνετε.  Αποφεύγετε την μακράς διαρκείας ή επανειλημμένη επαφή με 
το δέρμα.  Φροντίστε να αποτρέψετε τις διαρροές, τα απόβλητα και να ελαχιστοποιήσετε την 
απελευθέρωση στο περιβάλλον.  Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.  ΤΑ ΚΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. Επειδή τα κενά 
δοχεία μπορεί να περιέχουν υπολείμματα (ατμούς και/ή υγρό), προσέχετε όλες τις προειδοποιήσεις 
στα ΔΑ και την ετικέτα, ακόμη και μετά την κένωση των δοχείων.   
Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξαερισμό.  Δείτε Μηχανικά μέτρα στο τμήμα ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.   
 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων: 
Αποθηκεύεται σε δοχεία που με σωστή σήμανση.  Φυλάσσεται κλειδωμένο.  Αποθηκεύεται σύμφωνα 
με τις ιδιαίτερες εθνικές νομικές διατάξεις.   
 

Μην αποθηκεύετε με τους ακόλουθους τύπους προϊόντων:  Ισχυρά οξειδωτικά μέσα.   
Ακατάλληλα υλικά για δοχεία: Καμία γνωστή.   
 
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο 
δεδομένων για το προϊόν. 
 

ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 
Εφόσον υπάρχουν οριακές τιμές έκθεσης, αναγράφονται παρακάτω.  Αν δεν εμφανίζονται οριακές 
τιμές έκθεσης, τότε δεν υπάρχουν τιμές που έχουν εφαρμογή. 
Συστατικό Οδηγία Τύπος καταχώρησης Τιμή 

οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξ

άνιο 

US WEEL TWA    10 ppm 

Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλο

ξάνη 

US WEEL TWA    10 ppm 

Ζιρκονίτης ACGIH TWA  5 mg/m3  , Ζιρκόνιο 
 Περαιτέρω πληροφορίες: A4: Δεν ταξινομείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο 

 ACGIH STEL  10 mg/m3  , Ζιρκόνιο 
 Περαιτέρω πληροφορίες: A4: Δεν ταξινομείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο 

 GR OEL TWA  5 mg/m3  , Ζιρκόνιο 

 GR OEL STEL  10 mg/m3  , Ζιρκόνιο 
 

Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου 
Μπορεί να απαιτείται παρακολούθηση της συγκέντρωσης ουσιών στη ζώνη αναπνοής των 
εργαζομένων ή στο γενικό εργασιακό περιβάλλον για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τα όρια 
επαγγελματικής έκθεσης και η επάρκεια των ελέγχων έκθεσης. Για ορισμένες ουσίες μπορεί επίσης να 
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είναι κατάλληλη η βιολογική παρακολούθηση. Οι επικυρωμένες μέθοδοι μέτρησης έκθεσης θα πρέπει 
να εφαρμόζονται από αρμόδιο άτομο και τα δείγματα θα πρέπει να αναλύονται από διαπιστευμένο 
εργαστήριο. Πρέπει να γίνεται αναφορά στα πρότυπα παρακολούθησης, όπως είναι τα εξής: 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 689 (Ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας - Καθοδήγηση για την εκτίμηση της 
έκθεσης με εισπνοή σε χημικούς παράγοντες για σύγκριση με τις οριακές τιμές και τη στρατηγική 
μέτρησης). Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14042 (Ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας - Οδηγός για την 
εφαρμογή και τη χρήση διαδικασιών για την εκτίμηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες). Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 482 (Ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας - Γενικές απαιτήσεις για 
την εκτέλεση διαδικασιών για τη μέτρηση των χημικών παραγόντων). Θα απαιτηθεί επίσης αναφορά 
στα εθνικά έγγραφα καθοδήγησης για τις μεθόδους για τον προσδιορισμό επικίνδυνων ουσιών. 
Παραδείγματα πηγών συνιστώμενων μεθόδων μέτρησης έκθεσης δίνονται παρακάτω ή επικοινωνήστε 
με τον προμηθευτή. Μπορεί να υπάρχουν άλλες εθνικές μέθοδοι. National Institute of Occupational 
Safety and Health (NIOSH), ΗΠΑ: Manual of Analytical Methods. Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA), ΗΠΑ: Sampling and Analytical Methods. Health and Safety Executive (HSE), 
Ενωμένο Βασίλειο: Methods for the Determination of Hazardous Substances. Institut für Arbeitsschutz 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Γερμανία. L'Institut National de Recherche et de 
Securité, (INRS), Γαλλία.   
 
Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Εργαζόμενοι 
Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - 

συστεμικά 

αποτελέσματα 

Μακροχρόνια - τοπικά 

αποτελέσματα 

Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 73 mg/m3 n.a. 73 mg/m3 

 

Καταναλωτές 

Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - 

τοπικά 

αποτελέσματα 
Δέρμα Εισπνοή Από 

στόματος 

Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Από 

στόματος 

Δέρμα Εισπνοή 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13 

mg/m3 

3,7 mg / 

kg 

σωματικό 

βάρος / 

ημέρα 

n.a. 13 

mg/m3 

 

Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 

Εργαζόμενοι 
Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - 

συστεμικά 

αποτελέσματα 

Μακροχρόνια - τοπικά 

αποτελέσματα 

Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή 

n.a. n.a. n.a. 6,1 mg/m3 n.a. 11 mg/m3 n.a. 1,22 mg/m3 

 

Καταναλωτές 

Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - 

τοπικά 

αποτελέσματα 
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Δέρμα Εισπνοή Από 

στόματος 

Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Από 

στόματος 

Δέρμα Εισπνοή 

n.a. n.a. 1,7 mg / 

kg 

σωματικό 

βάρος / 

ημέρα 

n.a. 1,5 

mg/m3 

n.a. 2,7 

mg/m3 

1,7 mg / 

kg 

σωματικό 

βάρος / 

ημέρα 

n.a. 0,3 

mg/m3 

 

Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Εργαζόμενοι 
Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - 

συστεμικά 

αποτελέσματα 

Μακροχρόνια - τοπικά 

αποτελέσματα 

Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή 

n.a. 97,3 

mg/m3 

n.a. 24,2 

mg/m3 

n.a. 97,3 

mg/m3 

n.a. 24,2 mg/m3 

 

Καταναλωτές 

Οξεία - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Οξεία - τοπικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - συστεμικά 

αποτελέσματα 
Μακροχρόνια - 

τοπικά 

αποτελέσματα 

Δέρμα Εισπνοή Από 

στόματος 

Δέρμα Εισπνοή Δέρμα Εισπνοή Από 

στόματος 

Δέρμα Εισπνοή 

n.a. 17,3 

mg/m3 

5 mg / kg 

σωματικό 

βάρος / 

ημέρα 

n.a. 4,3 

mg/m3 

n.a. 17,3 

mg/m3 

5 mg / kg 

σωματικό 

βάρος / 

ημέρα 

n.a. 4,3 

mg/m3 

 
 

προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις 

οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Τμήμα PNEC 

Γλυκό νερό 0,0015 mg/l  

Θαλάσσιο ύδωρ 0,00015 mg/l  

Ίζημα του γλυκού νερού 3 mg/kg  

Θαλάσσιο ίζημα 0,3 mg/kg  

Εδαφος 0,54 mg/kg  

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 10 mg/l  

Από στόματος 41 mg / kg τροφίμων 

 

Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 

Τμήμα PNEC 

Ίζημα του γλυκού νερού 2,826 mg/kg  

Θαλάσσιο ίζημα 0,282 mg/kg  

Εδαφος 3,336 mg/kg  

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων > 1,0 mg/l  

 

Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Τμήμα PNEC 
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Γλυκό νερό > 0,0012 mg/l  

Θαλάσσιο ύδωρ > 0,00012 mg/l  

Ίζημα του γλυκού νερού 2,4 mg/kg  

Θαλάσσιο ίζημα 0,24 mg/kg  

Εδαφος 1,1 mg/kg  

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων > 10 mg/l  

 

 
8.2 Έλεγχοι έκθεσης 
Τεχνικοί έλεγχοι: Χρησιμοποιείτε τοπικό σύστημα εξαερισμού ή άλλα μηχανικά μέσα ελέγχου για να 
διατηρείτε τα ατμοσφαιρικά επίπεδα κάτω από το όριο έκθεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή οδηγίες.  
Αν δεν υπάρχουν ισχύουσες απαιτήσεις ή οδηγίες σχετικά με το όριο έκθεσης, για τις περισσότερες 
εργασίες θα πρέπει να επαρκεί ο γενικός αερισμός.  Ο τοπικός εξαερισμός ίσως είναι απαραίτητος για 
ορισμένες εργασίες.   
 
Μέτρα ατομικής προστασίας 

Προστασία των ματιών / του προσώπου: Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές 
ασπίδες.  Τα γυαλιά ασφαλείας με πλευρικές ασπίδες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το 
EN 166 ή με ισοδύναμο πρότυπο.   
Προστασία του δέρματος 

Προστασία των χεριών: Χρησιμοποιήστε γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες 
ταξινομημένα βάσει του προτύπου ΕΝ374. Προστατευτικά γάντια έναντι των χημικών 
ουσιών και των μικροοργανισμών.  Παραδείγματα προτιμητέων υλικών για γάντια 
είναι:  Βουτυλικό καουτσούκ.  Νεοπρένιο.  Καουτσούκ νιτριλίου/ βουταδιενίου 
(«νιτρίλιο» ή «NBR»).  Στρώμα αιθυλικής βινυλικής αλκοόλης ('EVAL').  
Πολυβινιλιοαλκοόλη.  PVC.  Viton.  Παραδείγματα αποδεκτών υλικών για γάντια είναι:  
Φυσικό καουτσούκ.  Όταν λαμβάνει χώρα παρατεταμένη ή συχνά επανειλημμένη 
επαφή, συστήνεται η χρήση γαντιού με κατηγορία προστασίας 4 ή υψηλότερη (χρόνος 
έκθεσης μεγαλύτερος από 120 λεπτά, σύμφωνα με το ΕΝ 374).  Όταν αναμένεται 
μόνο μια σύντομη επαφή, συστήνεται η χρήση γαντιού με κατηγορία προστασίας 1 ή 
υψηλότερη (χρόνος έκθεσης μεγαλύτερος από 10 λεπτά, σύμφωνα με το ΕΝ 374).  Το 
πάχος του γαντιού από μόνο του δεν είναι μια καλή ένδειξη για το επίπεδο 
προστασίας ενός γαντιού ενάντια σε μια χημική ουσία, καθώς το επίπεδο προστασίας 
εξαρτάται επίσης σημαντικά από την ειδική σύνθεση του υλικού από το οποίο 
κατασκευάζεται το γάντι. Το πάχος του γαντιού πρέπει, ανάλογα με το μοντέλο και τον 
τύπο του υλικού, να είναι γενικά μεγαλύτερο από 0,35 mm ώστε να παρέχει επαρκή 
προστασία για παρατεταμένη και συχνή επαφή με την ουσία. Κατ' εξαίρεση από το 
συγκεκριμένο γενικό κανόνα, είναι γνωστό ότι τα πολυστρωματικά πλαστικοποιημένα 
γάντια δύνανται να παρέχουν παρατεταμένη προστασία σε πάχη μικρότερα από 0,35 
mm. Άλλα υλικά γαντιών με πάχος μικρότερο από 0,35 mm δύνανται να παρέχουν 
επαρκή προστασία μόνο όταν αναμένεται βραχυπρόθεσμη επαφή.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα 
ειδικό γάντι για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και διάρκεια χρήσης σε ένα χώρο 
εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται λαμβάνοντας επίσης υπόψη όλους τους 
παράγοντες που σχετίζονται με το χώρο εργασίας. Αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν 
περιορίζονται σε: ενδεχόμενο χειρισμό άλλων χημικών ουσιών, φυσικές απαιτήσεις 
(προστασία έναντι κοπής/διάτρησης, επιδεξιότητα, θερμική προστασία), ενδεχόμενες 
αντιδράσεις του οργανισμού στα υλικά του γαντιού, καθώς επίσης και στις 
οδηγίες/προδιαγραφές που παρέχει ο προμηθευτής του γαντιού.   
Αλλη προστασία: Χρησιμοποιείστε προστατευτικό ρουχισμό αδιαπέραστο σε αυτό 
το υλικό. Η εκλογή συγκεκριμένων ειδών, όπως προστατευτικό κάλυμμα προσώπου, 
γάντια, μπότες, ποδιά ή ολόσωμη φόρμα, θα εξαρτηθεί από το χειρισμό.   
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Προστασία των αναπνευστικών οδών: Η αναπνευστική προστασία είναι απαραίτητη όταν 
υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης του ορίου έκθεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή οδηγίες.  Αν 
δεν υπάρχουν σε ισχύ απαιτήσεις ή οδηγίες για το όριο έκθεσης, φοράτε αναπνευστική 
προστασία σε περίπτωση που παρατηρούνται  ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ερεθισμός του 
αναπνευστικού ή δυσφορία  ή όταν υποδεικνύεται από την τοπική διαδικασία αξιολόγησης 
κινδύνων.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, δε θα πρέπει να χρειαστεί καμιά αναπνευστική 
προστασία. Ωστόσο, αν γίνεται χειρισμός σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς επαρκή εξαερισμό, 
χρησιμοποιείστε μια εγκεκριμένη μάσκα καθαρισμού αέρος._   
Χρησιμοποιείτε τον ακόλουθο αναπνευστήρα καθαρισμού αέρα με έγκριση CE:  Κυλινδρική 
θήκη οργανικών ατμών με προφίλτρο σωματιδίων, τύπου ΑΡ2 (πληροί τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN 14387).   

 
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7: «Χειρισμός και αποθήκευση» και ΕΝΟΤΗΤΑ 13: «Εξάλειψη ουσίας/ 
παρασκευάσματος» σχετικά με τα μέτρα για την αποφυγή ακραίας περιβαλλοντικής έκθεσης κατά τη 
χρήση και την απόρριψη των αποβλήτων. 
 

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 
Όψη 

Φυσική κατάσταση Ιξώδες υγρό   

Χρώμα υπόλευκο   

Οσμή: κανένα   

Τιμή κατωφλίου οσμής Δεν υπάρχουν στοιχεία   

pH Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

Σημείο τήξης/περιοχή τήξης Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σημείο πήξης δεν έχει προσδιορισθεί 

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

Σημείο βρασμού (760 mmHg) > 35 °C  

Σημείο ανάφλεξης κλειστό κύπελλο >100,0 °C  

Aναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Mη εφαρμόσιμο   

Αναφλεξιμότητα (υγρά) δεν έχει προσδιορισθεί 

Κατώτερο όριο έκρηξης Δεν υπάρχουν στοιχεία   

Ανώτερο όριο έκρηξης Δεν υπάρχουν στοιχεία   

Πίεση ατμού  Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Σχετική πυκνότητα ατμών (αέρας 
= 1) 

Δεν υπάρχουν στοιχεία  

Σχετική πυκνότητα ( νερό = 1) 1,4  

Διαλυτότητα (διαλυτότητες)

Υδατοδιαλυτότητα δεν έχει προσδιορισθεί 

Συντελεστής κατανομής: n-
οκτανόλη/νερό 

δεν έχει προσδιορισθεί   

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Δεν υπάρχουν στοιχεία   

Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν στοιχεία   
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Κινηματικό ιξώδες δεν έχει προσδιορισθεί 

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Μέγεθος σωματιδίων Mη εφαρμόσιμο, υγρό 

 
9.2 Άλλες πληροφορίες 

Μοριακό βάρος Δεν υπάρχουν στοιχεία 

Δυναμικό ιξώδες > 10 000 mPa.s  

Εκρηκτικές ιδιότητες Μη εκρηκτικό  

Οξειδωτικές ιδιότητες Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό.  

Ουσίες ικανές προς 
αυτοαντίδραση 

Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως αυτοθερμαινόμενο.  
 

Ρυθμός μεταλλικής διάβρωσης Μη διαβρωτικό για τα μέταλλα  
 

Ταχύτητα εξάτμισης (οξικός 
βουτυλεστέρας = 1) 

Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυσικά στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω είναι τυπικές τιμές και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προσδιορισμός. 

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

10.1 Αντιδραστικότητα: Μη ταξινομημένο ως κίνδυνος αντιδραστικότητας.   
 
10.2 Χημική σταθερότητα: Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.   
 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Μπορεί να αντιδράσει με ισχυρούς οξειδωτικούς 
παράγοντες.   
  
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν: Καμία γνωστή.   
 
10.5 Μη συμβατά υλικά: Αποφύγετε την επαφή με οξειδωτικά υλικά.   
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:  
Τα προϊόντα διάσπασης μπορεί να περιλαμβάνουν:  φορμαλδεΰδη.   

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Οι τοξικολογικές πληροφορίες εμφανίζονται σε αυτό το τμήμα όταν είναι διαθέσιμα τέτοια δεδομένα. 
 
11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 
 
Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης 
Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα, Κατάποση.   

 

Οξεία τοξικότητα (αντιπροσωπεύει βραχυπρόθεσμες εκθέσεις με άμεσες επιδράσεις - δεν 
υπάρχουν γνωστές χρόνιες/καθυστερημένες επιδράσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Οξεία τοξικότητα από του στόματος 
Η τοξικότητα θεωρείται πολύ χαμηλή σε εφάπαξ δια του στόματος δόση.  Δεν προβλέπονται 
κίνδυνοι από την κατάποση μικρών ποσοτήτων σύμφωνα με τις κανονικές λειτουργίες 
χειρισμού.   
 
Ως προϊόν.  Η δια του στόματος εφάπαξ δόση LD50 δεν έχει ακόμη καθοριστεί.   
 
Με βάση πλροφορίες για το(α) συστατικό(ά):    
LD50, > 5 000 mg/kg  Εκτιμώμενο.  
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
LD50, Αρουραίος, > 10 000 mg/kg   
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
LD50, Αρουραίος, αρσενικό, > 4 800 mg/kg  Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν 
σημειώθηκαν θάνατοι.  
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
LD50, Αρουραίος, αρσενικό και θηλυκό, > 2 000 mg/kg  Στη συγκεκριμένη 
συγκέντρωση δεν σημειώθηκαν θάνατοι.  
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
LD50, Αρουραίος, αρσενικό και θηλυκό, > 24 134 mg/kg   
 
Ζιρκονίτης 
Η δια του στόματος εφάπαξ δόση LD50 δεν έχει ακόμη καθοριστεί.   

 
Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος 
Μία μόνο παρατεταμένη έκθεση είναι απίθανο να οδηγήσει στην απορρόφηση επιβλαβών 
ποσοτήτων της ουσίας από το δέρμα._   
 
Ως προϊόν.  Το δερματικό LD50 δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.   
 
Με βάση πλροφορίες για το(α) συστατικό(ά):    
LC50, > 2 000 mg/kg  Εκτιμώμενο.  
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
LD50, Κουνέλι, > 4 655 mg/kg  
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
LD50, Αρουραίος, αρσενικό και θηλυκό, > 2 400 mg/kg Στη συγκεκριμένη 
συγκέντρωση δεν σημειώθηκαν θάνατοι.  
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
LD50, Κουνέλι, αρσενικό και θηλυκό, > 2 000 mg/kg  
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
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LD50, Κουνέλι, αρσενικό και θηλυκό, > 2 000 mg/kg Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση 
δεν σημειώθηκαν θάνατοι.  
 
Ζιρκονίτης 
Το δερματικό LD50 δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.   

 
Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής 
Η βραχεία έκθεση (λεπτά) δεν αναμένεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.  Ο ατμός 
από το θερμαινόμενο υλικό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού.   
 
Ως προϊόν.  Το LC50 δεν έχει προσδιοριστεί.   
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Το LC50 δεν έχει προσδιοριστεί.   
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
LC50, Αρουραίος, αρσενικό και θηλυκό, 4 h, σκόνη/εκνέφωμα, 36 mg/l  OECD 
Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 403  
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Το LC50 δεν έχει προσδιοριστεί.   
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
LC50, Αρουραίος, αρσενικό και θηλυκό, 4 h, σκόνη/εκνέφωμα, 8,67 mg/l  
 
Ζιρκονίτης 
Το LC50 δεν έχει προσδιοριστεί.   

 
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος 
Με βάση πλροφορίες για το(α) συστατικό(ά):  
Σύντομη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. 
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Η παρατεταμένη έκθεση δε θεωρείται πιθανό να προκαλέσει σημαντικό ερεθισμό στο δέρμα. 
Η επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα με τοπική 
ερυθρότητα. 
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Μια σύντομη μόνο έκθεση είναι απίθανο να προκαλέσει σημαντικό ερεθισμό στο δέρμα. 
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Ουσιαστικά μη ερεθιστικό για το δέρμα. 
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Η παρατεταμένη επαφή είναι ουσιαστικά μη ερεθιστική για το δέρμα. 
 
Ζιρκονίτης 
Σύντομη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. 
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Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών 
Με βάση πλροφορίες για το(α) συστατικό(ά):  
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια. 
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Με την επαφή μπορεί να προκαλέσει πόνο, αλλά είναι απίθανο να προκαλέσει άλλες 
παρενέργειες. 
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Ουσιαστικά μη ερεθιστικό για τα μάτια. 
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Μπορεί να προκαλέσει ελαφρά παροδικό (προσωρινό) ερεθισμό στα μάτια. 
Η βλάβη του κερατοειδούς είναι απίθανη. 
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Ουσιαστικά μη ερεθιστικό για τα μάτια. 
 
Ζιρκονίτης 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια. 

 
Ευαισθητοποίηση 
Για την ευαισθητοποίηση του δέρματος: 
Περιέχει συστατικό (-α) που δεν προκάλεσε(-αν) αλλεργική ευαισθητοποίηση του δέρματος σε ινδικά 
χοιρίδια. 
 
Για την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού:  
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα. 
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 
 

οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Δεν προκάλεσε αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα όταν έγιναν πειράματα σε ινδικά χοιρίδια. 
 
Για την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού:  
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα. 

 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Δεν προκάλεσε αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα όταν έγιναν πειράματα σε ινδικά χοιρίδια. 
 
Για την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού:  
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα. 

 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Δεν επέδειξε τη δυνατότητα πρόκλησης αλλεργίας δια της επαφής σε ποντίκια. 
 
Για την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού:  
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα. 
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Ζιρκονίτης 
Για την ευαισθητοποίηση του δέρματος: 
Δεν υπάρχουν στοιχεία 
 
Για την ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού:  
Δεν υπάρχουν στοιχεία 

 
Ειδική Συστηματική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους (Μοναδική έκθεση) 
Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία STOT-
SE. 
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία 
STOT-SE. 
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία 
STOT-SE. 
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία 
STOT-SE. 
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Η αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων υποδεικνύει ότι το υλικό αυτό δεν είναι τοξική ουσία 
STOT-SE. 
 
Ζιρκονίτης 
Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν είναι κατάλληλα προκειμένου να καθοριστεί η ειδική τοξικότητα 
στα όργανα - στόχους μετά από εφάπαξ έκθεση. 

 
Κίνδυνος από Αναρρόφηση 
Με βάση τις φυσικές ιδιότητες, δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης.   

 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Μπορεί σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς να είναι 
βλαβερό.   
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Με βάση τις φυσικές ιδιότητες, δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης.   
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Με βάση τις φυσικές ιδιότητες, δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης.   
 
Ζιρκονίτης 
Με βάση τις φυσικές ιδιότητες, δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης.   

 



Ονομασία προΐόντος: DOWSIL™ 8-1104 Mold Making Base 
Copolymer 

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 
17.07.2021 

Έκδοση: 3.0 

 
 

 Σελίδα 16 aπό 29 
 

Χρόνια τοξικότητα (αντιπροσωπεύει μακροπρόθεσμες εκθέσεις επαναλαμβανόμενων δόσεων 
με αποτέλεσμα χρόνιες/καθυστερημένες επιδράσεις - χωρίς άμεσες επιδράσεις, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά) 
 
Ειδική Συστηματική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους (Επανειλημμένη Έκθεση) 
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για το (τα) συστατικό (-α), οι επαναλαμβανόμενες εκθέσεις δεν 
αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις. 
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Για παρόμοια υλικά 
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η επανειλημμένη έκθεση δεν αναμένεται να προκαλέσει 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις. 
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Στα ζώα έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στα παρακάτω όργανα: 
Νεφρός. 
συκώτι, 
Αναπνευστική οδός. 
Γυναικεία όργανα αναπαραγωγής. 
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η επανειλημμένη έκθεση δεν αναμένεται να προκαλέσει 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις. 
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η επανειλημμένη έκθεση δεν αναμένεται να προκαλέσει 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις. 
 
Ζιρκονίτης 
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα. 

 
Καρκινογένεση 
Περιέχει συστατικό (-α) που δεν προκάλεσε καρκίνο σε μακροχρόνιες μελέτες σε ζώα, οι οποίες 
χρησιμοποίησαν οδούς έκθεσης που θεωρούνται σχετικοί με τη βιομηχανική μεταχείριση.   
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα.   
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Τα αποτελέσματα από μία μελέτη 2 ετών επαναλαμβανόμενη έκθεση μέσω της εισπνοής 
ατμών οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξανίου (D4) σε αρουραίους αναφέρει επιπτώσεις (καλοήθη 
αδενώματα της μήτρας) στη μήτρα θηλυκών ζώων. Αυτό το εύρημα προέκυψε μόνο στην 
υψηλότερη δόση έκθεσης (700 ppm). Οι μελέτες μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδείξει εάν αυτές 
οι επιδράσεις προκύπτουν μέσω οδών που είναι σχετικές με τους ανθρώπους. Η 
επανειλημμένη έκθεση αρουραίων σε D4 οδήγησε σε συσσώρευση πρωτοπορφυρίνης στο 
ήπαρ. Χωρίς τη γνώση του ειδικού μηχανισμού που οδηγεί στη συσσώρευση 
πρωτοπορφυρίνης η σχετικότητα αυτού του ευρήματος με τον άνθρωπο είναι άγνωστη.   
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Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα.   
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Τα αποτελέσματα από μία μελέτη 2 ετών επαναλαμβανόμενη έκθεση μέσω της εισπνοής 
ατμών δεκαμεθυλκυκλοπεντασιλοξανίου (D5) σε αρουραίους αναφέρουν επιπτώσεις (όγκοι 
μήτρας ενδομητρίου) σε θηλυκά ζώα. Το εύρημα αυτό προέκυψε μόνο στην υψηλότερη δόση 
έκθεσης (160 ppm). Μελέτες μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδείξει αν αυτή η επίδραση 
προκύπτει μέσω μίας οδού που είναι σχετική με τους ανθρώπους.   
 
Ζιρκονίτης 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.   

 
Τερατογένεση 
Περιέχει συστατικό/ά τα οποία δεν προκάλεσαν γενετικές ανωμαλίες ούτε άλλες επιπτώσεις στο 
έμβρυο σε πειραματόζωα.   
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα.   
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Δεν προκάλεσε γενετικές ανωμαλίες ή άλλες εμβρυακές συνέπειες σε ζώα του εργαστηρίου.   
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα.   
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Δεν προκάλεσε γενετικές ανωμαλίες ή άλλες εμβρυακές συνέπειες σε ζώα του εργαστηρίου.   
 
Ζιρκονίτης 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.   

 
Tοξικότητα για την αναπαραγωγή 
Σε μελέτες με πειραματόζωα για το (τα) συστατικό (ά), παρατηρήθηκαν επιπλοκές στην αναπαραγωγή 
μόνο με δόσεις που ήταν σημαντικά τοξικές για τα ζώα γεννήτορες.  Περιέχει συστατικό(ά) που 
επηρέασε(αν) τη γονιμότητα σε μελέτες με πειραματόζωα.   
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα.   
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Σε μελέτες σε πειραματόζωα, επιδράσεις στην αναπαραγωγή έχουν παρατηρηθεί μόνο σε 
δόσεις οι οποίες προκάλεσαν σημαντική τοξικότητα στο γονέα-ζώο.  Μελέτες σε 
πειραματόζωα έχουν δείξει επίδραση στη γονιμότητα.   
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι δεν παρεμβαίνει στην αναπαραγωγή.   
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Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι δεν παρεμβαίνει στην αναπαραγωγή.   
 
Ζιρκονίτης 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.   

 
Μεταλλαξιογένεση 
Οι μελέτες για την πρόκληση μεταλλάξεων σε τεχνητό περιβάλλον υπήρξαν αρνητικές για το/α 
συστατικό/ά που ελέγχθηκαν.  Οι γενετικές μελέτες τοξικότητας σε πειραματόζωα ήταν αρνητικές ως 
προς τα συστατικά της δοκιμής.   
 
Πληροφορίες για τα συστατικά: 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 
Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα.   
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 
Οι in vitro μελέτες γενετικής τοξικότητας ήταν αρνητικές.  Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών 
μεταλλαξογένεσης στα ζώα ήταν αρνητικά.   
 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
Οι in vitro μελέτες γενετικής τοξικότητας ήταν αρνητικές.  Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών 
μεταλλαξογένεσης στα ζώα ήταν αρνητικά.   
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 
Οι in vitro μελέτες γενετικής τοξικότητας ήταν αρνητικές.  Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών 
μεταλλαξογένεσης στα ζώα ήταν αρνητικά.   
 
Ζιρκονίτης 
Δεν υπάρχουν στοιχεία   

 

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας 

 
Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση 
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή 
υψηλότερο. 

 

Πληροφορίες για τα συστατικά: 
 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) 
του κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 
'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) 
του κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 
'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 
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Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) 
του κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 
'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) 
του κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 
'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 
 
Ζιρκονίτης 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) 
του κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 
'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 

 

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Οι οικολογικές-τοξικολογικές πληροφορίες εμφανίζονται σε αυτό το τμήμα όταν είναι διαθέσιμα τέτοια 
δεδομένα. 
 
12.1 Τοξικότητα 
 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 

 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια 
Με βάση τη δοκιμή συγκρίσιμων προϊόντων: Η εκτιμώμενη μέγιστη υδατική συγκέντρωση 
Οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνης (D4) από τη μετανάσ 
τευση στο νερό, από το προϊόν όπως παρέχεται, είναι κάτω από το καθορισμένο όριο D4 
χωρίς επιπτώσεις (<0,0079 mg / L) για τους υδρόβιους οργανισμούς . 
 
Μακροχρόνια τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 
Με βάση τις δοκιμές για το προϊόν (όντα) σε αυτήν την οικογένεια υλικών: 
Δεν έχει ταξινομηθεί επειδή τα στοιχεία που είναι σαφή δεν είναι αρκετά για τη ταξινόμηση. 

 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 

Οξεία τοξικότητα σε φύκη/ υδρόβια φυτά 
Δεν αναμένεται να είναι έντονα τοξικό. 
 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
 ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια), 72 h, > 0,002 mg/l 
 
Μακροχρόνια τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
NOEC, Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας), 21 d, 0,0046 mg/l 

 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια 
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Δεν αναμένεται να είναι έντονα τοξικό. 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
LC50, Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα), 96 h, > 16 ΅g/l, Κατευθυντήρια οδηγία 
δοκιμών ΟΟΣΑ 204 ή αντίστοιχη 

 
Οξεία τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
EC50, Daphnia magna, 48 h, > 2,9 mg/l, Κατευθυντήρια οδηγία δοκιμών ΟΟΣΑ 202 ή 
αντίστοιχη 

 
Οξεία τοξικότητα σε φύκη/ υδρόβια φυτά 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
 ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια), 96 h, Ρυθμός ανάπτυξης, > 0,012 
mg/l 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
 NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια), 96 h, Ρυθμός ανάπτυξης, 0,012 
mg/l 
 
Μακροχρόνια τοξικότητα στα ψάρια 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
LC50, Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα), 14 d, > 16 mg/l 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα), 45 d, >= 0,017 mg/l 
Καμία τοξικότητα στα όρια διαλυτότητας 
NOEC, Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα), 90 d, >= 0,014 mg/l 
 
Μακροχρόνια τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 
NOEC, Daphnia magna, 21 d, 0,015 mg/l 

 
Τοξικότητα στους οργανισμούς που κατοικούν μέσα στο έδαφος 
Αυτό το προϊόν δεν έχει καμία γνωστή αρνητική επίδραση στους οργανισμούς του εδάφους 
που έχουν εξεταστεί. 
NOEC, Eisenia fetida (γήινοι σκώληκες), >= 76 mg/kg 

 
Ζιρκονίτης 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια 
Δεν αναμένεται να είναι έντονα τοξικό. 

 
Οξεία τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 
Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά 
EC50, Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας), 48 h, > 100 mg/l 

 
Οξεία τοξικότητα σε φύκη/ υδρόβια φυτά 
Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά 
 NOEC, Chlorella vulgaris (φύκια του γλυκού νερού), 15 d, > 200 mg/l 

 
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 
 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 

Βιοαποδομησιμότητα: Βάσει των αυστηρών οδηγιών των δοκιμασιών, η ουσία αυτή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως εύκολα βιοαποικοδομήσιμη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δε 
σημαίνουν απαραίτητα ότι η ουσία δεν είναι βιοαποικοδομήσιμη σε συνθήκες περιβάλλοντος.   
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Βιοαποικοδόμηση:  57 %  
Χρόνος έκθεσης: 28 d  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301 B   

 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Βιοαποδομησιμότητα: Το υλικό αναμένεται να βιοδιασπασθεί πολύ αργά (στο περιβάλλον). 
Αποτυγχάνει να περάσει τις δοκιμές ΟΟΣΑ / ΕΟΚ  για βιοαποικοδομησιμότητα.   
Διάστημα 10 ημερών: δεν ισχύει   
Βιοαποικοδόμηση:  3,7 %  
Χρόνος έκθεσης: 28 d  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 310   

 
Σταθερότητα στο νερό (ημίσεια ζωή) 
Υδρόλυση, DT50, 3,9 d, pH 7, Θερμοκρασία χρόνου ημιζωής 25 °C, OECD Κατευθυντήρια 
γραμμή δοκιμής 111   

 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 

Βιοαποδομησιμότητα: Βάσει των αυστηρών οδηγιών των δοκιμασιών, η ουσία αυτή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως εύκολα βιοαποικοδομήσιμη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δε 
σημαίνουν απαραίτητα ότι η ουσία δεν είναι βιοαποικοδομήσιμη σε συνθήκες περιβάλλοντος.   
Διάστημα 10 ημερών: αποτυχία   
Βιοαποικοδόμηση:  4,5 %  
Χρόνος έκθεσης: 28 d  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301 B   

 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Βιοαποδομησιμότητα: Το υλικό αναμένεται να βιοδιασπασθεί πολύ αργά (στο περιβάλλον). 
Αποτυγχάνει να περάσει τις δοκιμές ΟΟΣΑ / ΕΟΚ  για βιοαποικοδομησιμότητα.   
Διάστημα 10 ημερών: δεν ισχύει   
Βιοαποικοδόμηση:  0,14 %  
Χρόνος έκθεσης: 28 d  
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 310   

 
Ζιρκονίτης 

Βιοαποδομησιμότητα: Η βιοαποικοδόμηση δεν είναι εφαρμόσιμη.   
 
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 

Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι μικρή (συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης BCF μικρότερος του 100 ή λογάριθμος Pow μεγαλύτερος του 7).   
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό(log Pow): 12,77 Εκτιμώμενο.  

 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι υψηλή (συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης BCF > 3000 ή λογάριθμος Pow μεταξύ 5 και 7).   
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό(log Pow): 6,49 Μετρήθηκε  
Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 12 400  Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος)    
Μετρήθηκε 

 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
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Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι μικρή (συντελεστής 
βιοσυγκέντρωσης BCF μικρότερος του 100 ή λογάριθμος Pow μεγαλύτερος του 7).   
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό(log Pow): 8,87  

 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Βιοσυσσώρευση: Το δυναμικό βιοσυγκέντρωσης είναι μέτριο (BCF μεταξύ 100 και 3000 ή 
log Pow μεταξύ 3 και 5).   
Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό(log Pow): 5,2 Μετρήθηκε  
Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 2 010  Ψάρια    Εκτιμώμενο. 

 
Ζιρκονίτης 

Βιοσυσσώρευση: O διαχωρισμός νερού και v-οκτανόλης δεν είναι εφικτός.   
 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 

Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα. 
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Συντελεστής κατανομής (Koc): 16596 OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 106 
 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Συντελεστής κατανομής (Koc): > 5000 Εκτιμώμενο. 
 
Ζιρκονίτης 

Δεν έχουν βρεθεί σχετικά δεδομένα. 
 
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  
 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 

Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ούτε τοξική (ΑΒΤ).   
 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Το Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) πληροί τα τρέχοντα κριτήρια για PBT και vPvB 
σύμφωνα με το REACh Παράρτημα XIII ή άλλα κατά τόπους ειδικά κριτήρια. Ωστόσο, το D4 
δεν συμπεριφέρεται παρόμοια με γνωστές ουσίες PBT/vPvB. Το βάρος των επιστημονικών 
στοιχείων από επιτόπιες μελέτες δείχνει ότι το D4 δεν βιο-μεγεθύνεται σε υδρόβια και χερσαία 
τροφικά πλέγματα. Ο D4 στον αέρα θα υποβαθμιστεί μεαντίδραση με φυσικά ρίζες υδροξυλίου 
στην ατμόσφαιρα. Οποιοδήποτε D4 στον αέρα που δεν αποικοδομείται με αντίδραση με ρίζες 
υδροξυλί 
ου δεν αναμένεται να εναποτίθεται από τον αέρα στο νερό, στη γη ή στους ζωντανούς 
οργανισμούς.  Το δεκαμεθυλκυκλοπεντασιλοξάνιο (D5) πληρεί τα τρέχοντα κριτήρια της 
REACH Παράρτημα XIII για αΑαΒ. Ωστόσο, το D5 δεν συμπεριφέρεται παρόμοια με γνωστές 
ΑΒΤ / αΑαΒ ουσίες. Το βάρος των επιστημονικών στοιχείων από επιτόπιες μελέτες δείχνει ότι 
το D5 δεν μεγεθύνεται βιολογικά σε υδρόβια και χερσαία τροφικά πλέγματα. Το D5 στον αέρα 
θα διασπαστεί από αντίδραση με φυσικά προκύπτουσες ρίζες υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα. 
Οποιοδήποτε D5 στον αέρα που δεν διασπάται με αντίδραση με ρίζες υδροξυλίου δεν 
αναμένεται να καταθέσει από τον αέρα στο νερό, στην ξηρά, ή σε ζώντες οργανισμούς.   
Η ουσία αυτή θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευόμενη και τοξική (ΑΒΤ).   

 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 
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Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο (D6) πληρεί τα τρέχοντα κριτήρια της REACH Παράρτημα 
XIII για αΑαΒ. Ωστόσο, το D6 δεν συμπεριφέρεται παρόμοια με γνωστές ΑΒΤ / αΑαΒ ουσίες. 
Το βάρος των επιστημονικών στοιχείων από επιτόπιες μελέτες δείχνει ότι το D6 δεν 
μεγεθύνεται βιολογικά σε υδρόβια και χερσαία τροφικά πλέγματα. Το D6 στον αέρα θα 
διασπαστεί από αντίδραση με φυσικά προκύπτουσες ρίζες υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα. 
Οποιοδήποτε D6 στον αέρα που δεν διασπάται με αντίδραση με ρίζες υδροξυλίου δεν 
αναμένεται να καταθέσει από τον αέρα στο νερό, στην ξηρά, ή σε ζώντες οργανισμούς.   

 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Το δεκαμεθυλκυκλοπεντασιλοξάνιο (D5) πληρεί τα τρέχοντα κριτήρια της REACH Παράρτημα 
XIII για αΑαΒ. Ωστόσο, το D5 δεν συμπεριφέρεται παρόμοια με γνωστές ΑΒΤ / αΑαΒ ουσίες. 
Το βάρος των επιστημονικών στοιχείων από επιτόπιες μελέτες δείχνει ότι το D5 δεν 
μεγεθύνεται βιολογικά σε υδρόβια και χερσαία τροφικά πλέγματα. Το D5 στον αέρα θα 
διασπαστεί από αντίδραση με φυσικά προκύπτουσες ρίζες υδροξυλίου στην ατμόσφαιρα. 
Οποιοδήποτε D5 στον αέρα που δεν διασπάται με αντίδραση με ρίζες υδροξυλίου δεν 
αναμένεται να καταθέσει από τον αέρα στο νερό, στην ξηρά, ή σε ζώντες οργανισμούς.  Με 
βάση μια ανεξάρτητη επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων, ο καναδός υπουργός 
Περιβάλλοντος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το "D5 δεν εισέρχεται στο περιβάλλον σε 
ποσότητα ή συγκέντρωση ή υπό συνθήκες που έχουν ή ενδέχεται να έχουν άμεση ή 
μακροπρόθεσμα βλαβερή συνέπειες για το περιβάλλον ή την βιολογική ποικιλομορφία του, ή 
ότι αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον στο οποίο εξαρτάται η ζωή ".   

 
Ζιρκονίτης 

Η ουσία αυτή δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ανθεκτικότητα, τη βιοσυσσώρευση και την 
τοξικότητα (PBT).   

 

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση 
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή 
υψηλότερο. 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) του 
κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 'εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 
 

οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) του 
κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 'εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 
 

Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) του 
κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 'εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 
 

Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) του 
κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 'εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 
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Ζιρκονίτης 

Η ουσία δεν θεωρείται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 57(f) του 
κανονισμού REACH, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ή τον κατ 'εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής. 

 
12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

 
Προπανοϊκό οξύ, 3,3'-θειοδις-, διτριδεκυλεστέρας 

Η ουσία αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ουσιών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι 
οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Η ουσία αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ουσιών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι 
οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

 
Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 

Η ουσία αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ουσιών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι 
οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

 
Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Η ουσία αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ουσιών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι 
οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

 
Ζιρκονίτης 

Η ουσία αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ουσιών του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι 
οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

 

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
Μην απορρίπτετε σε υπονόμους, στο έδαφος ή σε οποιοδήποτε υδάτινο στρώμα.  Αυτό το προϊόν, 
όταν απορρίπτεται ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί και μολυνθεί, θα πρέπει να εντάσσεται στα επικίνδυνα 
απόβλητα και να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ. Όλες οι 
μέθοδοι απόρριψης πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική και την τοπική νομοθεσία, καθώς και με 
τις δημοτικές ή κατά τόπους διατάξεις αναφορικά με τα επικίνδυνα απόβλητα. Πρόσθετη αξιολόγηση 
ενδέχεται να είναι απαραίτητη για χρησιμοποιημένα, μολυσμένα και εναπομείναντα υλικά.   
 

Η οριστική κατάταξη του συγκεκριμένου υλικού στην κατάλληλη ομάδα Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων (EWC) και, συνεπώς, ο ορθός κωδικός EWC για το υλικό θα εξαρτηθούν από τη χρήση 
του υλικού. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων.     
 

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

Ταξινόμηση για ΟΔΙΚΗ και ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ μεταφορά (ADR/RID): 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός 
ταυτότητας 

Μη εφαρμόσιμο 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
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ΟΗΕ 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 
μεταφορά 

Μη εφαρμόσιμο 

14.4 Ομάδα συσκευασίας Μη εφαρμόσιμο 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν θεωρείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον μεβάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία.  

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον 
χρήστη 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

 
Χαρακτηρισμός για τη ΘΑΛΑΣΣΙΑ μεταφορά (IMO-IMDG): 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός 
ταυτότητας 

Not applicable 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής 
ΟΗΕ 

Not regulated for transport 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 
μεταφορά 

Not applicable 

14.4 Ομάδα συσκευασίας Not applicable 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Not considered as marine pollutant based on available data. 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον 
χρήστη 

No data available. 

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές 
χύδην σύμφωνα με τις 
πράξεις του ΙΜΟ 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 
Χαρακτηρισμός για την ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ μεταφορά (IATA/ICAO): 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός 
ταυτότητας 

Not applicable 

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής 
ΟΗΕ 

Not regulated for transport 

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 
μεταφορά 

Not applicable 

14.4 Ομάδα συσκευασίας Not applicable 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Not applicable 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον 
χρήστη 

No data available. 

 
 
 
Η πληροφόρηση αυτή δεν έχει σκοπό να μεταφέρει όλες τις ειδικές κανονιστικές ή λειτουργικές 
απαιτήσεις / πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν. Οι μεταφορικές ταξινομήσεις μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τον όγκο εμπορευματοκιβωτίων και μπορούν να επηρεαστούν από τις τοπικές 
ή κρατικές παραλλαγές στους κανονισμούς. Πρόσθετες πληροφορίες συστήματος μεταφοράς 
μπορούν να δωθούν μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πωλήσεων ή αντιπροσώπου 
εξυπηρέτησης πελατών. Είναι ευθύνη της μεταφορικής εταιρείας να τηρηθούν όλοι οι ισχύοντες νόμοι, 
κανονισμοί και κανόνες που αφορούν τη μεταφορά του υλικού. 
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ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την 
ουσία ή το μείγμα 
 
Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1907/2006 για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και 
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων ("REACH") 
Το προϊόν αυτό περιέχει μόνο συστατικά στοιχεία που έχουν είτε καταχωριθεί, εξαιρεθεί από την 
καταχώριση, θεωρούνται καταχωρημένα ή δεν υπόκεινται σε καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)., Τα πολυμερή εξαιρούνται από την καταχώριση βάσει του 
κανονισμού REACH. Όλες οι σχετικές πρώτες ύλες και τα πρόσθετα έχουν είτε καταχωρηθεί ή 
απαλλάσσονται από την καταχώριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH).,Οι 
προαναφερόμενες ενδεικτικές κατηγορίες σε σχέση με το καθεστώς ταξινόμησης ενός χημικού 
προϊόντος στο πλαίσιο του κανονισμού REACH παρέχονται «καλή τη πίστει» και θεωρούνταν ακριβείς 
κατά την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης ισχύος. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση 
. Εναπόκειται στην ευθύνη του αγοραστή/ χρήστη να διασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει ορθά το 
ρυθμιστικό καθεστώς του συγκεκριμένου προϊόντος. 
 

REACH - Περιορισμοι στην παραγωγη, τη διαθεση 
στην αγορα και τη χρηση ορισμενων επικινδυνων 
ουσιων, παρασκευασματων και αντικειμενων 
(Παραρτημα XVII) 

Nα ληφθούν υπόψη οι όροι περιορισμού για 
τις ακόλουθες εισόδους: 
οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο (Αριθμός στη 
λίστα 70) 

 Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη (Αριθμός 
στη λίστα 70) 

 

Καθεστώς άδειας δυνάμει του κανονισμού REACH: 
Η ακόλουθη ουσία/ες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν μπορεί να είναι ή υπόκεινται σε έγκριση 
σύμφωνα με τον κανονισμό REACH: 

CAS-Αριθ.: 556-67-2 Ονομασία: οκταμεθυλοκυκλoτετρασιλoξάνιο 

Κατάσταση έγκρισης: περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Υποψηφίων Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας προς 
Αδειοδότηση 
Αριθμός έγκρισης: Μη διαθέσιμο 
Ημερομηνία λήξης: Μη διαθέσιμο 
Εξαιρούμενες χρήσεις (κατηγορίες χρήσης): Μη διαθέσιμο 

CAS-Αριθ.: 540-97-6 Ονομασία: Δωδεκαμεθυλο κυκλοεξασιλοξάνιο 

Κατάσταση έγκρισης: περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Υποψηφίων Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας προς 
Αδειοδότηση 
Αριθμός έγκρισης: Μη διαθέσιμο 
Ημερομηνία λήξης: Μη διαθέσιμο 
Εξαιρούμενες χρήσεις (κατηγορίες χρήσης): Μη διαθέσιμο 

CAS-Αριθ.: 541-02-6 Ονομασία: Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνη 

Κατάσταση έγκρισης: περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Υποψηφίων Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας προς 
Αδειοδότηση 
Αριθμός έγκρισης: Μη διαθέσιμο 
Ημερομηνία λήξης: Μη διαθέσιμο 
Εξαιρούμενες χρήσεις (κατηγορίες χρήσης): Μη διαθέσιμο 
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Seveso III: Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες . 
Αναφέρεται (-ονται) στον κανονισμό: Mη εφαρμόσιμο 
 
 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 

Να ληφθεί υπόψη η Οδηγία 92/85/EΟΚ για την προστασία της μητρότητας ή οι αυστηρότεροι εθνικοί 
κανονισμοί, όπου αυτοί ισχύουν. 
 
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 
Δεν έχει διεξαχθεί Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας για την/το εν λόγω ουσία/μείγμα. 
 

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3. 
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους 

οργανισμούς. 
 

Η ταξινόμηση και η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να γίνει η ταξινόμηση των μειγμάτων 
ακολουθεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1272/2008 

Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ε.Ε. 
 
Αναθεώρηση 
Αναγνωριστικός αριθμός: 4017737 / A305 / Ημερομηνία έκδοσης.: 17.07.2021 / Έκδοση: 3.0 
Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις είναι επισημασμένες με έντονα γράμματα και διπλή υπογράμμιση 
στο αριστερό περιθώριο ολόκληρου του εγγράφου . 
 
Υπόμνημα 

ACGIH ΗΠΑ. ACGIH (Αμερικανική Διάσκεψη Υγειονολόγων Βιομηχανίας)Κατώτερες 
Οριακές τιμές (TLV) 

GR OEL Οριακή Τιμή Έκθεσης 

STEL Βραχυπρόθεσμο όριο έκθεσης 

TWA 8-ωρο, χρονικά σταθμισμένος μέσος όρος 

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL) 

Aquatic Chronic Μακροπροθεσμοσ (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατινο περιβαλλον 

Flam. Liq. Εύφλεκτα υγρά 

Repr. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή 

 
Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών 
ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών 
πλωτών οδών; ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων; AIIC - Αυστραλιανός Κατάλογος Βιομηχανικών Χημικών; ASTM - Αμερικανική εταιρεία 
δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, Επισήμανσης και 
Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία 
τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - 
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Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-
Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; 
ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης 
ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται 
με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή 
εργαστηριακή πρακτική; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση 
Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που 
μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής 
Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; 
IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; 
ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη 
συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής 
(μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; 
n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) 
επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - 
Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών 
της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - 
Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, 
βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - 
(Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; REACH - Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον 
περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο 
χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί 
ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και 
άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 
 
Πηγές ενημέρωσης και πηγές αναφοράς 
Το παρόν ΔΔΑ καταρτίζεται από Ρυθμιστικές Υπηρεσίες Προϊόντων και Ομάδες Κοινοποίησης 
Κινδύνων με βάση τις πληροφορίες που προέρχονται από εσωτερικές πηγές αναφοράς εντός της 
εταιρείας μας.   
 
 
DOW EUROPE GMBH συνιστά σε όλους τους πελάτες ή τους παραλήπτες αυτού του (M)SDS να το 
μελετήσουν προσεκτικά και να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να 
ενημερωθούν και να κατανοήσουν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό το (M)SDS, όπως και 
τους ενδεχόμενους κινδύνους σχετικά με το προϊόν. Οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται 
καλοπίστως και θεωρούνται ακριβείς βάσει της προαναφερόμενης ισχύουσας ημερομηνίας. Ωστόσο, 
δεν παρέχεται καμία άμεση ή έμμεση εγγύηση .  Οι κανονιστικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές 
και δύναται να ποικίλουν ανά τοποθεσία. Είναι ευθύνη του αγοραστή/χρήστη να διασφαλίσει ότι οι 
δραστηριότητές του συμμορφώνονται με όλους τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς, περιφερειακούς ή 
τοπικούς νόμους. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν αφορούν  το προϊόν κατά την 
αποστολή του. Εφόσον οι συνθήκες χρήσης του προϊόντος δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του 
κατασκευαστή, είναι καθήκον του αγοραστή/χρήστη να καθορίσει τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς 
χρήσης του προϊόντος.  Λόγω του μεγάλου αριθμού των πηγών πληροφόρησης,όπως το (M)SDS που 
παρέχει ο κατασκευαστής, δε φέρουμε και δε δυνάμεθα να φέρουμε ευθύνη για το (M)SDS που 
αποκτήσατε από άλλη πηγή. Αν έχετε αποκτήσει (M)SDS από άλλη πηγή ή  δεν είστε σίγουροι ότι το 
(M)SDS είναι επίκαιρο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μια πιο πρόσφατη έκδοση.     
GR 
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