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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 
 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Μορφή προϊόντος : Ουσία 

Εμπορική ονομασία : Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 

Κωδικός προϊόντος : PB013, PB015 (SDS Αρ. A500) 
 

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

1.2.1. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις 

Προδ. βιομηχανικής/επαγγελματικής χρήσης : Προϊόν αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση 

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Αντιμικροβιακός παράγοντας 

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες. 
 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφάλειας 

Κατασκευαστής: 
 
STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Αριθμός τηλεφώνου για πληροφορίες: 1-800-444-9009 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για προϊόντα του κλάδου υγείας) 
Αρ. τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης στις Η.Π.Α. 1-314-535-1395 (STERIS), 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 

 

Προμηθευτής: 
 
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,  
Leicester,  LE5 1QZ, UK 
Αρ. τηλεφώνου για το Προϊόν/Τεχνικές πληροφορίες:  +44 (0) 116 276 8636  
Ηλ. ταχ.: asksteris_msds@steris.com  
 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Αριθμός επείγουσας ανάγκης : +44 (0) 1895 622 639 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αρ. 1272/2008 [CLP]Στοιχεία CLP + ταξινόμησης DPD στο τμήμα 2.1 

Εύφλ. αέριο 1 H220  

Πεπ. αέριο H280  

Καρκ. 1B H350  

Μεταλλαξιογόνο 1B H340  

Οξεία τοξ. 3 (εισπνοή) H331  

Οξεία τοξ. 4 (από το στόμα) H302   

Ερεθ. δέρματος 2 H315   

Ερεθ. ματιών 2A H319   

STOT SE 3 H335   
   

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων Η: βλ. Τμήμα 16.   

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ 

F, R12 

T, R23, R45, R46 

R36/37/38 

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R: βλ. Τμήμα 16. 

 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες. 
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2.2. Στοιχεία επισήμανσης  

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 
Αρ. 1272/2008 [CLP] Εικονογράμματα 
επικινδυνότητας (GHS-US) 

: 

  

GHS02 
 

GHS06 

 

GHS04 
 

GHS08 

  

Προειδοποιητική λέξη (GHS-US) : Κίνδυνος 

Δηλώσεις επικινδυνότητας (GHS-US) : Κίνδυνος 
H220 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο 
H280 - Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί 
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 
H331 - Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής 
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού 
H340 - Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα  
H350 - Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο  

Δηλώσεις προφύλαξης (GHS-US) : P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  
P261 - Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.  
P264 - Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P270 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  
P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.  
P301 + P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. 
P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P308 + P313 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό.  
P312 - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
P330 - Ξεπλύνετε το στόμα.  
P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
P337 + P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό.  
P362 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.  
P377 - Διαρροή φλεγόμενου αερίου: Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη 
διαρροή χωρίς κίνδυνο.  
P381 - Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.  
P403 + P233 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά 
κλειστός.  
P405 - Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
P410 + P403 - Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο 
χώρο.  
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και 
διεθνείς κανονισμούς. 

 

 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
 

3.1. Ουσία 

Ονομασία Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Ταξινόμηση σύμφωνα με 
την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ 

Αιθυλενοξείδιο (Αρ. CAS) 75-21-8 
(Αρ. EC) 200-849-9 
 

100  
Ανατρέξτε στο Τμήμα 2.1 
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Ονομασία Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Ταξινόμηση σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) Αρ. 
1272/2008 [CLP] 

Αιθυλενοξείδιο (Αρ. CAS) 75-21-8 
(Αρ. EC) 200-849-9 
 

100  
Ανατρέξτε στο Τμήμα 2.1 
 

 

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R και Η: βλ. Τμήμα 16.   

3.2. Μείγμα 
 

Δεν εφαρμόζεται. 
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Μέτρα πρώτων βοηθειών γενικά : Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περιπτώσεις 
αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό 

Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
εισπνοής 

: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει, κάντε του τεχνητή αναπνοή. 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
επαφής με το δέρμα 

: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό, επί 
τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό. Εάν χρειαστεί, χορηγήστε θεραπεία για κρυοπαγήματα, θερμαίνοντας τις περιοχές που 
έχουν επηρεαστεί με χλιαρό νερό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. Απορρίψτε τα μολυσμένα δερμάτινα είδη, όπως υποδήματα και ζώνες.  

Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια 

: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό επί 10 έως 
15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο. 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μη φοράτε ποτέ φακούς επαφής 
όταν εργάζεστε με αιθυλενοξείδιο. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
κατάποσης 

: Εάν ο παθών διατηρεί πλήρως τις αισθήσεις του/είναι σε εγρήγορση, δώστε νερό ή γάλα. 
Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά την εισπνοή : Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό της μύτης και του λάρυγγα, ναυτία, έμμετο. Συνιστάται 
παρακολούθηση από ιατρό επί 24 έως 48 ώρες μετά από υπερέκθεση, καθώς ενδέχεται να 
εμφανιστούν καθυστερημένα πνευμονικό οίδημα και αναπνευστικά προβλήματα. 

Συμπτώματα/τραυματισμοί σε περίπτωση 
επαφής με το δέρμα 

: Προκαλεί δερματικό ερεθισμό. 

Συμπτώματα/τραυματισμοί σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια 

: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά την κατάποση : Η κατάποση αυτού του υλικού ενδέχεται να ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. 
 

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες. 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Εκπλύνετε με άφθονο νερό. Αφρός. Ξηρή σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός νερού. 
Η αραίωση του υγρού αιθυλενοξειδίου με 22 μέρη νερού, φυσιολογικά το καθιστά μη εύφλεκτο. 

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 
 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης σε περίπτωση 
πυρκαγιάς 

: Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά μίγματα με αέρα. Ιδιαίτερα δραστικό 

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Οδηγίες για την πυρόσβεση : Το αιθυλενοξείδιο είναι επικίνδυνα εκρηκτική ουσία υπό συνθήκες πυρκαγιάς και καίγεται 
απουσία οξυγόνου. Το υγρό αιθυλενοξείδιο είναι ελαφρύτερο από το νερό και οι ατμοί του είναι 
βαρύτεροι από τον αέρα και ενδέχεται να μετακινούνται κατά μήκος του εδάφους σε μεγάλες 
αποστάσεις προς τις πηγές ανάφλεξης και, στη συνέχεια, να επιστρέφουν κατόπιν ανάφλεξης. 
Παραμείνετε στην κατεύθυνση του αέρα. Τερματίστε τη ροή του αερίου εάν αυτό δεν είναι 
επικίνδυνο, ενώ ψύχετε συνεχώς τους περιέκτες με νερό. Μην κατασβέσετε τις φλόγες παρά 
μόνον εάν η ροή σταματήσει, καθώς ενδέχεται να προκύψει εκρηκτική επανανάφλεξη. 
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Προστατευτικός εξοπλισμός για τους 
πυροσβέστες 

: Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA) που να λειτουργεί σε τρόπο 
λειτουργίας ζήτησης πίεσης, ενδύματα ανθεκτικά στα χημικά. Μην εισέρχεστε στο χώρο της 
πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης προστασίας του 
αναπνευστικού συστήματος. 

Άλλες πληροφορίες : Κίνδυνος! Ιδιαίτερα εύφλεκτο υγρό και αέριο υπό πίεση. Οι ατμοί είναι ιδιαίτερα εύφλεκτοι και 
αναφλέγονται αμέσως από στατικές εκφορτίσεις, σπίθες και φλόγες, σε συγκεντρώσεις 
υψηλότερες από 2,6%. 

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Γενικά μέτρα : Να διαχειρίζεστε κάθε διαρροή αιθυλενοξειδίου ως περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Προστατευτικός εξοπλισμός : Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA) που να λειτουργεί σε τρόπο 
λειτουργίας ζήτησης πίεσης, ενδύματα ανθεκτικά στα χημικά. 

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Απομάκρυνση του μη απαραίτητου 
προσωπικού. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Προστατευτικός εξοπλισμός : Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA) που να λειτουργεί σε τρόπο 
λειτουργίας ζήτησης πίεσης, ενδύματα ανθεκτικά στα χημικά 

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Απομάκρυνση του μη απαραίτητου 
προσωπικού. 

 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Αποτρέπετε την απελευθέρωση της ουσίας στις αποχετεύσεις και στα ύδατα δημόσιας χρήσης. Εάν το υγρό εισρεύσει στους υπονόμους ή τα ύδατα 
δημόσιας χρήσης, ειδοποιήστε τις αρχές. Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. 
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι για καθαρισμό : Η διαχείριση του χυμένου υλικού πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό καθαρισμού, 
ειδικά εξοπλισμένο με μέσα προστασίας του αναπνευστικού και των ματιών. Απομακρύνετε όλες 
τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε νερό για αραίωση του υλικού. Περιορίστε το χυμένο υλικό 
με χαντάκι ή απορροφητικά για να αποτραπεί η μετανάστευση και η είσοδος στους υπονόμους ή 
τις ροές υδάτων. Εμποτίζετε με το χυμένο υλικό αδρανή στερεά, όπως πηλό ή γη διατόμων, το 
συντομότερο υλικό. Εφαρμόζετε τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.  

 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Βλ. Τμήμα 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και μην 
εισπνέετε τους ατμούς και τα εκνεφώματα. Φυλάσσετε μακριά από μη συμβατά υλικά. Να 
χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. 

Μέτρα για την υγιεινή : Φροντίστε για τη γενική καλή υγιεινή και τακτοποίηση. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά το 
χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα πρέπει να πλένονται σχολαστικά, προκειμένου να εξαλειφθεί 
κάποιος καθυστερημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν 
χειρίζεστε αυτό το προϊόν. 

 

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Τεχνικά μέτρα : Παρέχετε επαρκή αερισμό. Θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις πλυσίματος/νερό διαθέσιμο 
για τον καθαρισμό των ματιών και του δέρματος. 

Συνθήκες αποθήκευσης : Διατηρείτε αποκλειστικά στον αρχικό περιέκτη, σε δροσερό, ξηρό χώρο, με καλό αερισμό. Να 
διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 

Μη συμβατά υλικά : Αμίνες, αμμωνία, νερό, οξέα, βάσεις, χλωριούχα άλατα μετάλλων, οξείδια μετάλλων, μεταλλικό 
κάλιο, μερκαπτάνες, αλκοόλες, οξειδωτικά και πολλά άλλα οργανικά και ανόργανα υλικά. 

Απαγόρευση σε μικτή αποθήκευση : Φυλάσσετε μακριά από μη συμβατά υλικά. 

Χώρος αποθήκευσης : Αποθηκεύετε σε ξηρό, δροσερό χώρο,με καλό αερισμό. 
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες. 
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 
 

Αιθυλενοξείδιο (75-21-8) 

Η.Π.Α. - ACGIH ACGIH (TWA 8 ωρών) (ppm) 1 ppm 

Η.Π.Α. - IDLH US IDLH (ppm) 800 ppm 

Η.Π.Α. - OSHA OSHA PEL (TWA 8 ωρών) (ppm) 1,0 ppm  (επίπεδο δραστικότητας 0,5 ppm) 

Η.Π.Α. - OSHA OSHA PEL (STEL 15 λεπτά) (ppm) 5 ppm 

Ισπανία LTEL (8 ωρών) (ppm) 1 ppm 

Ηνωμένο Βασίλειο LTEL (8 ωρών) (ppm) 5 ppm 

Ην. Βασίλειο – SDE EH40 STEL 

Ολλανδία LTEL (8 ωρών) (mg/m3) 0,84 mg/m3 
 

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι : Διασφαλίστε επαρκή αερισμό με αντιεκρηκτικό σύστημα προστασίας. Οι ηλεκτρικές συσκευές 
που χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου γίνεται χειρισμός του αιθυλενοξειδίου πρέπει να έχουν 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες πυρασφάλειας. Πολύ κοντά 
στους χώρους ενδεχόμενης έκθεσης θα πρέπει να υπάρχουν πίδακες για την πλύση επείγουσας 
ανάγκης των ματιών και ντους ασφαλείας. Συνιστάται η χρήση εξαερισμού απαγωγής για τη 
διατήρηση των επιπέδων των ατμών χαμηλότερα από την τιμή κατωφλίου (TLV). 

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας : Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τις συνθήκες υπό τις 
οποίες γίνεται ο χειρισμός ή η χρήση αυτού του προϊόντος. Προστατευτικός ρουχισμός. Γάντια. 
Γυαλιά προστασίας. Αποφεύγετε τη μη απαραίτητη έκθεση.  

   

Προστασία των χεριών : Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Να χρησιμοποιείτε γάντια από νεοπρένιο. Να χρησιμοποιείτε 
γάντια κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στα χημικά, όπως βαρύ καουτσούκ από νιτρίλιο, 
εάν αναμένεται συχνή ή παρατεταμένη επαφή. 

Προστασία των ματιών : Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια. Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά για τα μάτια, 
συμπεριλαμβανομένων γυαλιών και μάσκας προστασίας από πιτσιλισμό χημικών υλικών, όταν 
υπάρχει πιθανότητα για επαφή με τα μάτια, λόγω ψεκασμού υγρού ή αερομεταφερόμενων 
σωματιδίων. Μη φοράτε φακούς επαφής. 

Προστασία του δέρματος και του σώματος : Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Ποδιά, μπότες από καουτσούκ. 

Προστασία των αναπνευστικών οδών : Εργάζεστε στις ζώνες με καλό αερισμό ή χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία του 
αναπνευστικού. Να φοράτε κατάλληλη μάσκα ή SCBA υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Οι 
συντελεστές προστασίας ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο της αναπνευστικής συσκευής που 
χρησιμοποιείται. 

Άλλες πληροφορίες : Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Φυσική κατάσταση : Υγρό 
  

Όψη : Διαυγές 

Χρώμα : Άχρωμο 
  

Οσμή : Γλυκιά, θυμίζει αιθέρα 
  

Κατώφλιο οσμής : 261 ppm ανιχνεύσιμο, 500-700 ppm αναγνωρίσιμο 
  

pH : 7 
  

Ρυθμός εξάτμισης  : 100% πτητικό κατ' όγκο 
  

Σημείο τήξεως : -112C 
  

Σημείο πήξεως : -112C 
  

Σημείο ζέσεως : -10,4C 

Σημείο ανάφλεξης :  Κύπελλο κλεισμένο με ετικέτα: < -18C 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : 445C, Καίγεται απουσία αέρα. 

Θερμοκρασία αποσύνθεσης : ~773K 

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : Εύφλεκτο 
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Πίεση ατμών : 1095 mm Hg στους 20C 
  

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σχετική πυκνότητα : 0,875 στους 20C 

Πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Διαλυτότητα : Νερό: πλήρως διαλυτό 
  

Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Ιξώδες, κινηματικό : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Ιξώδες, δυναμικό : 0,255 cps στους 27C 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Οξειδωτικές ιδιότητες : Δεν είναι οξειδωτικό 
  

Όρια εκρηκτικότητας : Ανώτερο όριο ευφλεκτότητας: 100% κ.ό. Κατώτερο όριο ευφλεκτότητας: 2,6% κ.ό. 
  

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες. 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 
 

10.1. Δραστικότητα 

Δεν είναι δραστικό υπό κανονικές συνθήκες. Υπό μη κανονικές συνθήκες (για παράδειγμα εξωτερική θέρμανση, μόλυνση), μπορεί να προκύψει θερμική 
αποσύνθεση και ανεξέλεγκτος πολυμερισμός και μπορεί να προκληθεί έκρηξη. 
10.2. Χημική σταθερότητα 

Το υλικό είναι σταθερό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα σε αεροστεγώς σφραγισμένους περιέκτες, υπό πίεση, σε θερμοκρασία δωματίου, υπό 
κανονικές συνθήκες φύλαξης και διαχείρισης. Οι ατμοί ενδέχεται να εκραγούν όταν εκτεθούν σε κοινές πηγές ανάφλεξης. Παρουσία καταλυτών, 

ενδέχεται να προκύψει πολυμερισμός και διάσπαση του υγρού η οποία επιταχύνεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 426C. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Μπορεί να γίνει εξώθερμη αντίδραση πολυμερισμού όταν το αιθυλενοξείδιο είναι μολυσμένο ή έχει θερμανθεί. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Αποφύγετε την αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες [γύρω στους 38C], προκειμένου να αποφευχθεί ο πολυμερισμός. Μην αποθηκεύετε σε 

θερμοκρασίες υψηλότερες από τους 52C υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αποφύγετε την επαφή του αιθυλενοξειδίου με μη συμβατά υλικά, για να 
αποφευχθεί ισχυρά εξώθερμη αντίδραση πολυμερισμού. Αποφύγετε την έκθεση σε όλες τις πηγές ανάφλεξης, όπως θερμότητα, φλόγα, αναμμένα 
προϊόντα καπνού ή ηλεκτρικοί ή μηχανικοί σπινθήρες. 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Αμίνες, αμμωνία, νερό, οξέα, βάσεις, χλωριούχα άλατα μετάλλων, οξείδια μετάλλων, μεταλλικό κάλιο, μερκαπτάνες, αλκοόλες, οξειδωτικά και πολλά 
άλλα οργανικά και ανόργανα υλικά. 

 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Αέριο μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα. 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
 

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Οξεία τοξικότητα : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. 
 

 
 

Αιθυλενοξείδιο (75-21-8) 

LD50 από το στόμα σε αρουραίο 330 mg/kg, αρουραίος  

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίο  Μη διαθέσιμο 

LD50 δερματική έκθεση σε κουνέλι  Μη διαθέσιμο 

LC50 μέσω εισπνοής, ποντίκι (mg/l) 5748 ppm (αρσενικός αρουραίος) 4439 ppm (θηλυκός αρουραίος)  5029 ppm (αρουραίος - 
συνδυασμένα φύλα)  

ATE (από το στόμα)  Μη διαθέσιμο 

ATE (μέσω του δέρματος)  Μη διαθέσιμο 

ATE (αέρια)  Μη διαθέσιμο 

ATE (ατμοί)  Μη διαθέσιμο 

ATE (σκόνη, εκνέφωμα)  Μη διαθέσιμο 
 
 

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί δερματικό ερεθισμό. 

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένο 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 
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Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων : Αν και για το αιθυλενοξείδιο έχουν καταδειχθεί από επιδημιολογικές μελέτες σε εργαζόμενους 
που εκτέθηκαν, αυξημένος αριθμός περιστατικών χρωματοσωματικών ανωμαλιών και 
ανταλλαγής αδελφών χρωματίδων, το κατά πόσο αυτές οι επιπτώσεις είναι σχετικές κατά την 
αξιολόγηση επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία είναι αυτή τη στιγμή αβέβαιες.  

Καρκινογένεση : Το NIOSH δεν έχει αναφέρει συνολικά αυξημένο κίνδυνο για οποιονδήποτε τύπο καρκίνου ή 
άλλων ασθενειών, σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό, ωστόσο, μεταξύ των εργαζομένων με 
υψηλή έκθεση στο αιθυλενοξείδιο (συνδυασμός επιπέδου έκθεσης και ετών εργασίας). 
Προέκυψαν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου καρκίνου του αίματος στους άνδρες και καρκίνου του 
μαστού στις γυναίκες.  

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένο 
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 
Ορισμένα περιορισμένα επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι γυναίκες που έχουν εκτεθεί 
στο αιθυλενοξείδιο διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο αποβολής.  

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ 
έκθεση) 

: Η υπερέκθεση σε αυτό το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσει το δέρμα, τα μάτια, το αναπνευστικό 
σύστημα, το ήπαρ, τους νεφρούς, τον εγκέφαλο, το αίμα, το αναπαραγωγικό σύστημα και το 
κεντρικό νευρικό σύστημα. 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους 
(επανειλημμένη έκθεση) 

: Εάν καταποθεί, ενδέχεται να προκαλέσει αναιμία, ερεθισμό του γαστρεντερικού, επιπτώσεις στο 
ήπαρ, τους νεφρούς και τα επινεφρίδια.  

Κίνδυνος αναρρόφησης : Στις σπάνιες περιπτώσεις κατάποσης, ενδέχεται να προκύψει αναρρόφηση κατά την κατάποση ή 
εμετός και να προκληθεί πνευμονική βλάβη. 

Πιθανές ανεπιθύμητες επιπτώσεις και 
συμπτώματα στην ανθρώπινη υγεία 

: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
 

12.1. Τοξικότητα 

Οικολογία - νερό : Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 
 

 Αιθυλενοξείδιο (75-21-8) 

LC50 ψάρια 1 57-84 mg/l (Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες - Είδη: Pimephales promelas) 

LC50 Daphnia 1 137-300 mg/l (Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες - Είδη: Daphnia magna) 

LC50 ασπόνδυλα 490 mg/l (Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες - Είδη: γαρίδες αλμυρού νερού) 
 

 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

Αιθυλενοξείδιο (75-21-8) 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: BOD5: 0,35 p/p. BOD10: 1,1 p/p. BOD20: 1,3 p/p. 
 

 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Αιθυλενοξείδιο (75-21-8) 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής σε μείγμα οκτανόλης/νερού (log Kow) είναι χαμηλός. 
Η κατανομή σε μείγμα νερού/λαδιού είναι χαμηλή. Δεν αναμένεται να προκύψει 
βιοσυσσώρευση, λόγω της υψηλής διαλυτότητας σε νερό και του χαμηλού log Kow. Το 
αιθυλενοξείδιο υδρολύεται σε αιθυλενογλυκόλη. Η βιοδιάσπαση του αιθυλενοξειδίου 
προκύπτει σε μέτριο ρυθμό μετά από εγκλιματισμό (3-20% αποδόμηση μετά από 5 ημέρες, 
70% μετά από 20 ημέρες). Η βιοαποδόμηση αναμένεται να γίνει σε μονάδα επεργασίας 
αποβλήτων. Το αιθυλενοξείδιο έχει εκτιμώμενο χρόνο ημιζωής περίπου 105 ημερών. Το 
αιθυλενοξείδιο δεν απορροφάται αμέσως από ιζήματα ή εδάφη και δεν παραμένει στα εδάφη. 
Εάν απορροφηθεί, οι οργανισμοί του εδάφους με την πάροδο του χρόνου θα μετατρέψουν το 
αιθυλενοξείδιο σε γλυκόλες, απαλείφοντας την επίμονη παρουσία του στο έδαφος.  

 

 
 

 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Το αιθυλενοξείδιο δεν απορροφάται αμέσως από ιζήματα ή εδάφη  

 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες. 
 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

 Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες 
διαθέσιμες. 
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ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Συστάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Όταν απορρίπτεται, το αιθυλενοξείδιο είναι επικίνδυνο 
απόβλητο κατά RCRA, με κωδικό αποβλήτου U115 (Χημικό προϊόν εμπορικής χρήσης - 
καταχωρισμένο για τοξικότητα και αναφλεξιμότητα). Τα απόβλητα αιθυλενοξειδίου πρέπει να 
αποτεφρώνονται σε εγκεκριμένο κλίβανο επικίνδυνων αποβλήτων ή να υπόκεινται σε βιολογική 
επεξεργασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. ΜΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΝΕΤΕ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ 
ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟΥ. Το αιθυλενοξείδιο έχει αποκλειστεί από διάθεση στην ξηρά. Η απόρριψη 
αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σύνολο της ομοσπονδιακής, πολιτειακής και 
τοπικής νομοθεσίας και των κανονισμών.  

Πρόσθετες πληροφορίες : ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ:  Αναλώσιμος περιέκτης. Μην επαναχρησιμοποιείτε και μην 
αναπληρώνετε αυτόν τον περιέκτη. Να απαεριώνετε τους κενούς περιέκτες σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο του εξοπλισμού. Μετά την απαερίωση, να απορρίπτετε 
μαζί με τα κανονικά, μη αποτεφρούμενα απόβλητα. 
 

Μη μολύνετε το φαγητό, την τροφή ή το νερό κατά την αποθήκευση ή την απόρριψη.   

Διάθεση εντομοκτόνων 

Μην τρυπάτε τυχόν μη χρησιμοποιημένα φυσίγγια. Τα απόβλητα εντομοκτόνων είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνα. Η ακατάλληλη απόρριψη της περίσσειας εντομοκτόνου συνιστά παραβίαση της 
ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Εάν αυτά τα απόβλητα δεν μπορούν να απορριφθούν μέσω τις 
χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες, επικοινωνήστε με την 
Πολιτειακή Αρχή Εντομοκτονίας ή Περιβαλλοντικής Προστασίας ή τον Αντιπρόσωπο Διάθεσης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο EPA για καθοδήγηση. 

Οικολογία - απόβλητα υλικά : Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 
 

Σύμφωνα με το DOT 

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς  
(Επίγεια – Μόνο εντός Η.Π.Α.) 

: Ο.Η.Ε. 1040, Αιθυλενοξείδιο, 2.3 (2.1) Ζώνη κινδύνου εισπνοής D, DOT-SP11265 

(Το DOT-SP11265 απαλλάσσει τη STERIS από την επισήμανση του κουτιού ως Τοξικού 
προϊόντος για τις εγχώριες μεταφορές στις Η.Π.Α. και μόνο). 

Οικεία ονομασία αποστολής : Αιθυλενοξείδιο 

Αρ. Ο.Η.Ε. (DOT) : UN1040 

Κατηγορίες επικινδυνότητας Υπουργείου 
Μεταφορών Η.Π.Α. (DOT) 

: 2.3 (2.1) 

Ομάδα συσκευασίας  Δεν εφαρμόζεται. 

   

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς  
(Επίγεια – Εκτός Η.Π.Α.) 

 UN 1040, Αιθυλενοξείδιο, 2.3 (2.1), Τοξικό, Εύφλεκτο αέριο 

Οικεία ονομασία αποστολής  Αιθυλενοξείδιο 

Αρ. Ο.Η.Ε.  UN1040 

Τάξεις επικινδυνότητας  2.3 (2.1) 

Ομάδα συσκευασίας  Δεν εφαρμόζεται. 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Άλλες πληροφορίες :  

Οδική/Σιδηροδρομική μεταφορά 

Τάξη:  ADR/RID : UN 1040, Αιθυλενοξείδιο, 2.3 (2.1) Τοξικό, Εύφλεκτο αέριο, Τάξη 2, Κωδικός ταξινόμησης 2TF, 
Προσδιορισμός κινδύνου αρ. 263 

Θαλάσσια μεταφορά 

Τάξη:  IMDG : UN 1040, Αιθυλενοξείδιο, 2.3 (2.1)  

Θαλάσσιος ρυπαντής: Όχι 

Αερομεταφορά 

Τάξη:  ICAO/IATA : Απαγορεύεται. Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αποσταλεί αεροπορικώς.  
 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 
 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 

15.1.1. Κανονισμοί Ε.Ε. 
 

Αυτή η ουσία έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το REACH. Περιορισμοί Παραρτήματος XVII του REACH αναφορικά με την προμήθεια ουσιών και 
μειγμάτων στο γενικό κοινό. 



Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας  
 σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αρ. 453/2010 

 

03/03/2017 EL (Ελληνικά) Kωδ. Δ.Δ.Α.:  A500GR 9/9 
 

 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.  

 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
 

Ημερομηνία αναθεώρησης : 03/03/2017 

Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες. 
 

 

Πλήρες κείμενο φράσεων H: 

Οξεία τοξ. 3 (εισπνοή) Οξεία τοξικότητα (εισπνοή), Κατηγορία 3 

Οξεία τοξ. 4 (από το στόμα) Οξεία τοξικότητα (από το στόμα), Κατηγορία 4 

Καρκ. 1B Καρκινογόνο, Κατηγορία 1B 

Ερεθ. ματιών 2A Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, Κατηγορία 2A 

Εύφλ. αέριο 1 Εύφλεκτο αέριο, Κατηγορία 1 

Μεταλλαξιογόνο 1B Μεταλλαξιογόνο, Κατηγορία 1B 

Πεπ. αέριο Πεπιεσμένο αέριο 

Ερεθ. δέρματος 2 Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2 

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση), Κατηγορία 3 

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο 

H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής 

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού 

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα (αναφέρετε την οδό έκθεσης εάν έχει αποδειχθεί 
οριστικά ότι ο κίνδυνος δεν προέρχεται από άλλες οδούς έκθεσης). 

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (αναφέρετε την οδό έκθεσης εάν έχει αποδειχθεί οριστικά ότι ο 
κίνδυνος δεν προέρχεται από άλλες οδούς έκθεσης). 

F Πολύ εύφλεκτο. 

T Τοξικό 

R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο 

R23 Τοξικό όταν εισπνέεται 

R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα 

R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο 

R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες 
 

 
 

 

 

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων δεν αποτελούν προδιαγραφές, ούτε εγγύηση για συγκεκριμένες ιδιότητες. Οι πληροφορίες έχουν σκοπό να παράσχουν γενικές γνώσεις όσον 
αφορά την υγεία και την ασφάλεια, με βάση τις γνώσεις που διαθέτουμε σχετικά με το χειρισμό, την αποθήκευση και τη χρήση του προϊόντος. Δεν ισχύουν για μη τυπικές ή ασυνήθεις χρήσεις του προϊόντος 
ή για περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι οδηγίες ή οι συστάσεις.  


