ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ
Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα:
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ:
Immucor Transplant Diagnostics, Inc.
550 West Avenue
Stamford, CT 06902 ΗΠΑ
Σειέθωλν θαηαζθεπαζηή: +1 203-328-9500 (ΗΠΑ θαη ΚΑΝΑΔΑ)
1-888-329-0255

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ:
Immucor Medizinische Diagnostik GmbH
Robert-Bosch-Straße 32
D-63303 Dreieich
Germany
Σειέθσλν: (+49) (0) 6103 80560
Φαμ (+49) (0) 6103 8056199

Σειέθωλν έθηαθηεο αλάγθεο: 855-466-8267 γηα ΗΠΑ θαη Καλαδά ή ηειεθσλήζηε ζην ηνπηθό ζαο θέληξν εμππεξέηεζεο ζε πεξίπησζε
έθηαθηεο αλάγθεο
Αξ.
θαηαιόγ
νπ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

θαηξίδηα

πζηαηηθά ζηνηρεία πξνϊόληνο
Ρπζκη
ζηηθό
πκπύθλωκα
δηάιπ
Οξόο ζεηηθνύ
ζπδεύγκαηνο
κα
κάξηπξα
πιύζ
εο

Οξόο
αξλεηηθνύ
κάξηπξα

265100

LIFECODES LSA Σάμεο I

LSA I θαηξίδηα-960µL

120µL

30mL

100µL

100µL

265100R

LIFECODES LSA Σάμεο I

LSA I θαηξίδηα-960µL

120µL

30mL

100µL

100µL

265200

LIFECODES LSA Σάμεο IΘ

LSA ΘI θαηξίδηα-960µL

120µL

30mL

100µL

100µL

265200R

LIFECODES LSA Σάμεο IΘ

120µL

30mL

100µL

100µL

265300R

LIFECODES LSA-MIC

LSA ΘI θαηξίδηα-960µL
LSA-MIC θαηξίδηα960µL

120µL

25mL

50µL

50µL

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: Γηα εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, δείηε ζην έλζεην ηνπ πξντόληνο.

2. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ
Σαμηλόκεζε GHS
Ομεία ηνμηθόηεηα, από ζηόκαηνο (Καηεγνξία 4). H302
ηνηρεία εηηθέηαο

Εηθνλόγξακκα θηλδύλνπ (GHS) :
GHS07
Λέμε πξνεηδνπνίεζεο (GHS) :

Πξνεηδνπνίεζε

Δειώζεηο θηλδύλνπ (GHS):

H302 – Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο

Δειώζεηο πξνθύιαμεο (GHS):

P264 Πιύλεηε ηα ρέξηα ζαο ζρνιαζηηθά κεηά ηνλ ρεηξηζκό
P270 Μελ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ
P281 Υξεζηκνπνηείηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό σο απαηηείηαη
P301+ P312 Ε ΠΕΡΘΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: Καιέζηε ην ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΛΗΣΗΡΘΑΕΩΝ ή θάπνηνλ
ηαηξό εάλ δελ αηζζάλεζηε θαιά

Πεξηέρεη πιηθό αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο. Παξόιν πνπ απηά ηα πιηθά έρνπλ ειεγρζεί γηα HBsAg, αληί-HCV θαη αληί-HIV-1/2 θαη
δηαπηζηώζεθε όηη είλαη κε αληηδξαζηηθά, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο δπλεηηθά κνιπζκαηηθά. Οη δσηθέο πξσηεΐλεο είλαη δπλεηηθά
κνιπζκαηηθέο.
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3. ΤΝΘΔΖ/ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ
ΤΣΑΣΗΚΑ

ΑΡΗΘΜΟ CAS

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ

ΦΑΗΡΗΓΗΑ LSA Δ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ PBS
Αδίδην λαηξίνπ
Πεξηέρεη πιηθό αλζξώπηλεο
πξνέιεπζεο, πεξηέρεη βόεηεο
πξσηεΐλεο

26628-22-8

0,1%

Αδίδην λαηξίνπ
Πεξηέρεη Οη δσηθέο πξσηεΐλεο
ΟΡΟ ΘΔΣΗΚΟΤ ΜΑΡΣΤΡΑ

26628-22-8

0,1%

Αδίδην λαηξίνπ
Πεξηέρεη πιηθό αλζξώπηλεο
πξνέιεπζεο

26628-22-8

0,1%

ΤΜΠΤΚΝΧΜΑ ΤΕΔΤΓΜΑΣΟ

ΟΡΟ ΑΡΝΖΣΗΚΟΤ ΜΑΡΣΤΡΑ
Αδίδην λαηξίνπ
26628-22-8
0,1%
Πεξηέρεη πιηθό αλζξώπηλεο
πξνέιεπζεο
ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΔΚΠΛΤΖ LSA (LSA MIC)
Αδίδην λαηξίνπ
26628-22-8
0,1%
ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΔΚΠΛΤΖ (LSA I & II)
Αδίδην λαηξίνπ
26628-22-8
0,1%
Πεξηέρεη βόεηεο πξσηεΐλεο

4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ
Δηζπλνή: Μεηαθνξά ζε θαζαξό αέξα. ε πεξίπησζε αδπλακίαο αλαπλνήο, άηνκν αλαίζζεην: δηαηεξήζηε αλνηθηή ηελ αεξνθόξν νδό θαη ηελ
αλαπλνή. πκβνπιεπηείηε ηαηξό/ηαηξηθό θέληξν εάλ εκθαληζηνύλ αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα.
Καηάπνζε: ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηό εθηόο εάλ δεηεζεί από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό. Πνηέ κε δίλεηε ηίπνηα από ην ζηόκα ζε αλαίζζεην άηνκν.
Με δίλεηε ηίπνηα (ειάρηζηε πνζόηεηα) γηα θαηάπνζε. Ζεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα ακέζσο.
Δπαθή κε ηα κάηηα: Ξεπιύλεηε ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά, αλνηγνθιείλνληαο ηα βιέθαξα πεξηζηαζηαθά. Με
ρξεζηκνπνηήζεηε παξάγνληεο εμνπδεηέξσζεο. Ζεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα ακέζσο.
Γεξκαηηθή επαθή: θνππίζηε ηελ επεξεαζκέλε πεξηνρή θαη μεπιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό γηα 15 ιεπηά. Αθαηξέζηε ηνλ ξνπρηζκό
θαη ηα ππνδήκαηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί. Ζεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα. Πιύλεηε ηνλ ξνπρηζκό θαη ηα ππνδήκαηα ζρνιαζηηθά πξηλ από ηελ επόκελε
ρξήζε ηνπο.

5. ΜΔΣΡΑ ΠΤΡΟΒΔΖ
Μ/Δ
εκείν
αλάθιεμεο:
Θεξκνθξαζία
Μ/Δ
απηαλάθιεμεο:
Κίλδπλνη ππξθαγηάο θαη έθξεμεο: Μ/Δ
Μέζα ππξόζβεζεο: Υξεζηκνπνηήζηε θαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο γηα εμάπισζε ππξθαγηάο: μεξό ρεκηθό, δηνμείδην άλζξαθα, ζπξέη λεξνύ
ή θαλνληθό αθξό.
Δηδηθέο δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο: Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. Καηαπνιεκήζηε ππξθαγηέο κόλν αλ έρεηε
εθπαηδεπηεί θαηάιιεια. Μεηαθηλήζηε ηνπο πεξηέθηεο από ηελ πεξηνρή ηεο ππξθαγηάο εάλ κπνξείηε λα ην επηηύρεηε ρσξίο λα δηαηξέμεηε θίλδπλν.
Υξεζηκνπνηήζηε λεξό γηα λα δηαηεξείηε ηνπο πεξηέθηεο δξνζεξνύο. Υξεζηκνπνηήζηε ην λεξό ππξνπξνζηαζίαο.
Αζπλήζηζηνη θίλδπλνη ππξθαγηάο θαη έθξεμεο: Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή αηκώλ ή ζθόλεο. Παξακείλεηε ήξεκνη.
Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: Με θαζνξηζκέλα.
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6. ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΤΥΑΗΑ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ
Δλέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ εάλ ην πιηθό απειεπζεξωζεί ή ρπζεί: Μελ αγγίδεηε ην πιηθό πνπ έρεη ρπζεί. ηακαηήζηε ηελ
απειεπζέξσζε εάλ κπνξείηε λα ην επηηύρεηε ρσξίο λα δηαηξέμεηε θίλδπλν. Απνκνλώζηε ηελ πεξηνρή θαη απαγνξεύζηε ηελ είζνδν.
Απνξξνθήζηε ην ρπκέλν πιηθό θαη ηνπνζεηήζηε ην ρξεζηκνπνηεκέλν πιηθό πνπ έρεη απνξξνθεζεί κέζα ζε εγθεθξηκέλν πεξηέθηε γηα
κειινληηθή απόξξηςε. Απνιπκάλεηε ηελ πεξηνρή κε εγθεθξηκέλν απνιπκαληηθό. Καιύςηε ηελ πεξηνρή κε ραξηνπεηζέηεο θαη ξίμηε ην
απνιπκαληηθό ζηελ πεξηνρή. θνππίζηε ηελ πεξηνρή έσο όηνπ είλαη θαζαξή θαη ζηεγλή. Απνξξίςηε ην πιηθό πνπ έρεη απνξξνθεζεί ζύκθσλα
κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο, πιύλεηε ηνλ ξνπρηζκό θαη ηνλ εμνπιηζκό κεηά ηε ρξήζε

7. ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Υεηξηζκόο: Δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, νύηε ε ρξήζε θαιιπληηθώλ ζε πεξηνρέο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ή απνζήθεπζε
ρεκηθώλ. Εθαξκόδεηε ηνπο ζπλήζεηο θαλόλεο πγηεηλήο. Απνξξίςηε ηα απόβιεηα ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. Αθαηξέζηε θαη
θαζαξίζηε ηα ξνύρα πνπ έρνπλ κνιπλζεί. Υεηξίδεζηε θαη αλνίγεηε ηνλ πεξηέθηε κε πξνζνρή.
Φύιαμε: Απνζεθεύζηε ζε ζθηθηά θιεηζκέλνπο πεξηέθηεο. Δηαηεξείηε ηνλ πεξηέθηε ζθηθηά θιεηζκέλν. Σεξείηε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο. Κξαηήζηε
καθξηά από: πεγέο ζεξκόηεηαο, εύθιεθηα πιηθά, νμέα θαη κέηαιια. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: δείηε ζηελ εηηθέηα ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε αλνηθηέο πιεγέο θαη ζσκαηηθά πγξά. Σεξείηε ηνπο νκνζπνλδηαθνύο, πνιηηεηαθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.

8. ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΚΘΔΖ/ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Μεραλνινγηθνί έιεγρνη: Παξέρεηε επαξθή κεραλνινγηθό (γεληθό θαη/ή ηνπηθό θαπζαέξην) εμαεξηζκό γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ έθζεζε
θάησ από ηηο επηηξεπόκελεο ζπγθεληξώζεηο αέξα.
Πξνζηαζία καηηώλ/πξνζώπνπ: Υξεζηκνπνηείηε γπαιηά πξνζηαζίαο από ρεκηθά θαη/ή πξνζηαηεπηηθή κάζθα πιήξνπο θάιπςεο όπνπ
ππάξρεη πηζαλόηεηα πηηζηιίζκαηνο από ην δηάιπκα. Δηαηεξείηε κηα ζπζθεπή πιύζεο καηηώλ θαη γξήγνξα θαηαβξέμηε ηηο εγθαηαζηάζεηο
ζηνλ ρώξν εξγαζίαο.
Πξνζηαζία δέξκαηνο: Ρνπρηζκόο όπσο ξόκπεο, πνδηέο ή παλσθόξηα εξγαζηεξίνπ ζα κπνξνύζε λα θνξεζεί θαηά ηελ εξγαζία κε
απηό ην πιηθό. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γάληηα πξνζηαζίαο θαηά ηνλ ρεηξηζκό πιηθώλ θαη/ή επηθαλεηώλ πνπ είλαη δπλεηηθά
κνιπζκαηηθά.
Πξνζηαζία αλαπλνήο: Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο εγθεθξηκέλνο αλαπλεπζηήξαο NIOSH/MSHA όπνπ ππάξρνπλ
αεξνκεηαθεξόκελεο εθζέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα όξηα έθζεζεο OSHA/ACGIH.
Άιιε/γεληθή πξνζηαζία: Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θνπθνύια, ρεηξνπξγηθά θαπειάθηα, κπόηεο θαη θαιύκκαηα ππνδεκάησλ ζε
πεξηνρέο κε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο κνιπζκαηηθώλ πιηθώλ.
ΦΑΗΡΗΓΗΑ LSA Δ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ PBS
ΤΣΑΣΗΚΑ
Αδίδην λαηξίνπ
Πεξηέρεη πιηθό αλζξώπηλεο
πξνέιεπζεο, πεξηέρεη βόεηεο
πξσηεΐλεο

ΑΡΗΘΜΟ
CAS
26628-22-8

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ

OSHA PEL-TWA

0,1%

Μ/Δ

ACGIH-TWA
TLV
Μ/Δ

ACGIH-STEL/CEIL (C)
C 0,11 σο αηκόο HN3
C 0,29 σο NaN3

ΤΜΠΤΚΝΧΜΑ ΤΕΔΤΓΜΑΣΟ
Αδίδην λαηξίνπ
Πεξηέρεη Οη δσηθέο πξσηεΐλεο
ΟΡΟ ΘΔΣΗΚΟΤ ΜΑΡΣΤΡΑ

26628-22-8

0,1%

Μ/Δ

Μ/Δ

C 0,11 σο αηκόο HN3
C 0,29 σο NaN3

Αδίδην λαηξίνπ

26628-22-8

0,1%

Μ/Δ

Μ/Δ

C 0,11 σο αηκόο HN3

Πεξηέρεη πιηθό αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο

C 0,29 σο NaN3

ΟΡΟ ΑΡΝΖΣΗΚΟΤ ΜΑΡΣΤΡΑ
Αδίδην λαηξίνπ

26628-22-8

Πεξηέρεη πιηθό αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο
ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ
ΔΚΠΛΤΖ LSA (LSA MIC)
Αδίδην λαηξίνπ
26628-22-8
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ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΔΚΠΛΤΖ (LSA I & II)
Αδίδην λαηξίνπ
26628-22-8
Πεξηέρεη βόεηεο πξσηεΐλεο

Μ/Δ

0,1%

Μ/Δ

C 0,11 σο αηκόο HN3
C 0,29 σο NaN3

9. ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ
Δκθάληζε (θπζηθή θαηάζηαζε, ρξώκα,
θ.ιπ.):

Τγξό

Οζκή.

Καηώθιη νζκήο:

Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα

pH:

εκείν ηήμεο/πήμεο:
εκείν αλάθιεμεο:
Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην):
Πίεζε αηκώλ:
ρεηηθή ππθλόηεηα:
πληειεζηήο θαηαλνκήο: ζε nνθηαλόιε/λεξό:
Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο:

Αξρηθό ζεκείν βξαζκνύ θαη εύξνο
βξαζκνύ:
Βαζκόο εμαέξωζεο:
Ππθλόηεηα αηκώλ:
Γηαιπηόηεηα(εο):
πληειεζηήο θαηαλνκήο: ζε nνθηαλόιε/λεξό:
Άλω/θάηω όξηα αλαθιεμηκόηεηαο ή
έθξεμεο:

Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
6-8
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα
Δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα

10. ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
ηαζεξό
Υεκηθή ζηαζεξόηεηα:
Κξαηήζηε ην πιηθό καθξηά από κέηαιια θαη νμέα
πλζήθεο πξνο
απνθπγή:
Αινγνλσκέλνο πδξνγνλάλζξαθαο, κέηαιια, νμέα, ρισξίδηα νμένο
Αζπκβαηόηεηα:
Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: Δε ζρεκαηίδνληαη επηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο ζε πςειέο πνζόηεηεο
Δελ ζα ζπκβεί.
Δπηθίλδπλνο πνιπκεξηζκόο:
Δελ έρεη θαζνξηζηεί.
Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ
αληηδξάζεωλ:

11. ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Ομείεο επηδξάζεηο: Επηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. Απηό ην πξντόλ θαηαζθεπάδεηαη από αλζξώπηλν αίκα θαη επνκέλσο, πξέπεη λα
ζεσξείηαη ηθαλό κεηάδνζεο αζζελεηώλ. Η νπζία είλαη κνιπζκαηηθή γηα ηα κάηηα, ην δέξκα θαη ηελ αλαπλεπζηηθή νδό. Η έθζεζε πέξα από ηα
όξηα έθζεζεο θαηά ηελ εξγαζία ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη επηδξάζεηο ζην λεπξηθό ζύζηεκα.
Υξόληεο επηδξάζεηο: Δελ βξέζεθαλ πιεξνθνξίεο.
Καηαρωξεκέλα θαξθηλνγελή: Δελ ππάξρεη ηαμηλόκεζε

12. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Επηβιαβέο ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη ρξόληεο επηβιαβείο επηδξάζεηο ζην πδαηηθό πεξηβάιινλ. Απνηξέςηε
ηε κόιπλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ. Απνξξίςηε ηα απόβιεηα ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο
Τδαηηθή ηνμηθόηεηα
Αδίδην λαηξίνπ: -LC50 (96h): 0,8 mg/l (SALMO GAIRDNERI/ONCORHYNCHUS MYKISS)
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ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
-LC50 (96h): 0,7 mg/l (LEPOMIS MACROCHIRUS)
-LC50 (96h): 9 mg/l (GAMMARUS SP.)
Άιιεο πιεξνθνξίεο
-WGK:1 (Η ταξινόμηση βασίζεται στα συστατικά κατά Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) της 17ης Μαΐου 1999)
-Επίδξαζε ζην ζηξώκα όδνληνο:
Με επηθίλδπλα γηα ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο (1999/45/ΕΚ)
-Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ:
Δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα
-Επίδξαζε ζηελ θάζαξζε ησλ απόβιεησλ πδάησλ: Δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα

13. ΘΔΧΡΖΔΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ
Απνξξίςηε ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο νκνζπνλδηαθνύο, πνιηηεηαθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. Σν ζύζηεκα απόξξηςεο απνβιήησλ πξέπεη
λα θαζνξίδεη εάλ θάπνην απνξξηθζέλ πιηθό ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν πιηθό απόξξηςεο. Οη γεληθέο νδεγίεο ηνπ USEPA γηα ηνλ θαζνξηζκό
ηαμηλόκεζεο ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζε κέξε 40 CFR 261,3. Επηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα απόξξηςεο απνβιήησλ πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ
ζύκθσλα κε ηνπο πνιηηεηαθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο απόξξηςεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο θαη αθξηβήο
ηαμηλόκεζε. Σα δείγκαηα αζζελώλ, ν νξόο αξλεηηθνύ κάξηπξα, ν νξόο ζεηηθνύ κάξηπξα, ηα ζθαηξίδηα LSA, ην ζπκπύθλσκα ζπδεύγκαηνο θαη ην
ξπζκηζηηθό δηάιπκα πιύζεο είλαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθά. Πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο θαη
ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. Όια ηα ζπζηαηηθά ηνπ θηη πξέπεη λα ζεσξνύληαη επηθίλδπλα απόβιεηα. Θα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε
ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. Σν αδίδην λαηξίνπ αληηδξά κε ηνπο κνιύβδηλνπο θαη ράιθηλνπο ζσιήλεο απνρέηεπζεο ζρεκαηίδνληαο ηδηαίηεξα
εθξεθηηθά κεηαιιηθά αδίδηα.

14. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Αξηζκόο αλαγλωξηζηηθνύ UN:

Μ/Δ

Καηάιιειε νλνκαζία
απνζηνιήο DOT:

Μ/Δ

Μεηαθνξά επηθίλδπλεο
ηάμεο:
Όκάδα ζπζθεπαζίαο:

Μ/Δ
Μ/Δ

15. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Όια ηα ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ πξντόληνο ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα
SARA Σίηινο III:
Δλόηεηα 302: Καλέλαο
ζην απόζεκα TSCA.
Καλέλαο
CERCLA Αλαθεξόκελε
Δλόηεηα 312: Καλέλαο
πνζόηεηα:
Καλέλαο
Σξνπνπνηήζεηο θαζαξνύ αέξα-Δπηθίλδπλν κνιπζκαηηθό
Δλόηεηα 313: Καλέλαο
αέξα (HAPS):
Κακία.
Πξόηαζε 65 πνιηηείαο
Καιηθόξληα:
ΚΑΝΑΓΑ: Απηά ηα πξντόληα έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα θηλδύλσλ ησλ θαλνληζκώλ ειεγρόκελσλ πξντόλησλ θαη απηό ην
SDS πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη από ηνπο Καλνληζκνύο ειεγρόκελσλ πξντόλησλ.
TSCA:

16. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
ΑΠΟΠΟΗΖΖ ΔΤΘΤΝΖ: Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ ζεωξνύληαη αθξηβή θαη παξέρνληαη ρωξίο
ρξέωζε. Γελ ππάξρεη θακία εγγύεζε ξεηή ή ζηωπεξή ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα απηώλ ηωλ δεδνκέλωλ. Δθθξάδεηαη ξεηώο ε απνπνίεζε επζύλεο γηα
απώιεηα ή ηξαπκαηηζκό πνπ πξνθύπηεη από ηε ρξήζε απηώλ ηωλ πιεξνθνξηώλ ή ηε ρξήζε νπνηνλδήπνηε πιηθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη.

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ: 2017-01-19
Αξηζκόο ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ: 11
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