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∆ΕΛΤΊΟ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 
 
 

1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: HUILE POUR TECK 

Στοιχεία της εταιρείας /επιχείρησης: 
∆ηλωµένο όνοµα εταιρείας: SYNTILOR BLANCHON 

∆ιεύθυνση:28, rue Charles Martin   B.P. 105.69190.SAINT FONS.FRANCE. 
Τηλέφωνο: 00.33.4.72.89.06.09.  Fax: 00.33.4.72.89.06.02. 
caudouard@blanchon.com 

Αριθµ.τηλεφ. εκτάκτου ανάγκης: 00.33.1.45.42.59.59. 
 
 

2 - ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
Το προϊόν αυτό ταξινοµείται: εύφλεκτο. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. 

 
 

3 -  ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
0Κατάλογος των φράσεων που αναφέρονται στους κινδύνους στην παράγραφο 3, βλέπε 16. 

Επικίνδυνες ουσίες παρουσιάζονται από µόνες τους. 
(υπάρχει στο παρασκεύασµα σε  επαρκή ποσότητα  για να  του δώσει τα  τοξικολογικά χαρακτηριστικά  που θα  είχε σε 100 % 
καθαρή κατάσταση) 
Το παρασκεύασµα αυτό δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες αυτής της κατηγορίας. 

'Αλλες επικίνδυνες ουσίες: 
CAS EC Name Symb. R: % 

64742-48-9 265-150-3 NAPHTHA (PETROLEUM) 
HYDROTREATED HEAVY 

 Xn 65  10  66Note(s): H P 4  50 <= x % < 100 

Ουσίες που υπάρχουν σε συγκέντρωση κάτω από το ελάχιστο όριο κινδύνου. 
∆εν υπάρχει γνωστή ουσία αυτής της κατηγορίας εδώ. 

'Αλλες ουσίες µε όρια έκθεσης. 
∆εν υπάρχει γνωστή ουσία αυτής της κατηγορίας εδώ. 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση: 
CAS EC Name Symb. R: % 

96-29-7 202-496-6 2-OXY-BUTANON  Xn 40.C3  41  43  21 0 <= x % < 2.5 

68409-81-4 270-066-5 C6-19 FATTY ACID, COBALT’S 
SALT (2+) 

 Xn  N 38  43  51/53  22Note(s): F  0 <= x % < 2.5 

 
 

4 - ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό. 
ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτοµο ο,τιδήποτε να πιεί.. 

Σε περίπτωση έκθεσης διά εισπνοής: 
Αν µία µεγάλη ποσότητα εισπνευσθεί, µετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και κρατήστε τον / την ζεστό και ακίνητο. 

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε τα µάτια: 
Πλύντε τέλεια µε µαλακό, καθαρό νερό για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. 
Παραπέµψτε τον ασθενή σε οφθαλµίατρο, ειδικά αν υπάρχει κοκκίνισµα, πόνος ή ορατή επιδείνωση. 

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε το δέρµα: 
Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα και ξεπλύντε το δέρµα πολύ καλά µε σαπούνι και νερό ή µε αναγνωρισµένο καθαριστικό. 
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ διαλύτες ή αραιωτικά. 
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Σε περίπτωση καταπόσεως: 
Σε  περίπτωση  καταπόσεως,  αν  η  ποσότητα  είναι  µικρή  (όχι  περισσότερη  από  µία  γουλιά)  ξεπλύντε  το  στόµα  µε  νερό  και 
συµβουλευτείτε γιατρό. 
Αν κατά λάθος καταποθεί, καλέστε γιατρό για να εκτιµήσει την αναγκαιότητα χρησιµοποίησης οργάνου παρακολούθησης και 
πιθανής εισαγωγής σε νοσοκοµείο. ∆είξτε του την ετικέτα. 

 
 

5 - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Χηµικές σκόνες, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα πυροσβεστικά αέρια είναι κατάλληλα για µικρές φωτιές. 

Σε περίπτωση φωτιάς, τα συστηνόµενα πυροσβεστικά µέσα είναι: 
∆ιοξείδιο του άνθρακα, χηµικές σκόνες, αφροί, αλογονωµένα προϊόντα. 
Σε περίπτωση φωτιάς, χρησιµοποιήστε ειδικά πυροσβεστικά µέσα. Μη χρησιµοποιείτε νερό. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται πυροσβεστικά µέσα: 
Το νερό δεν συστήνεται γενικά, αφού µπορεί να είναι µη αποτελεσµατικό. Εν τούτοις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για 
να ψύξει τα δοχεία που εκτίθενται σε φωτιά και να διασκορπίσει τους ατµούς. 
Μία πυρκαγιά προκαλεί συχνά ένα παχύ µαύρο καπνό. 'Εκθεση στα προϊόντα αποσύνθεσης µπορεί να είναι επικίνδυνη για την 
υγεία. 
Μην αναπνέετε µέσα σε καπνούς. 
Εµποδίστε την εισαγωγή των εκρέοντων υλικών, από την πυρόσβεση, στις αποχετεύσεις και στις διόδους νερού. 

Ειδικός εξοπλισµός του προσωπικού πυρόσβεσης: 
Οι πυροσβέστες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε αυτόνοµες µονωµένες αναπνευστικές συσκευές. 

 
 

6 - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

Προφυλάξεις ασφαλείας: 
Σε  περίπτωση  που  περιέχονται  οργανικοί  διαλύτες  στο παρασκεύασµα,  εξαλείψτε  τις  πηγές αναφλέξεως  και  εξαερίστε  τους 
χώρους. 
Αποφύγετε την ισπνοή των ατµών. 
Συµβουλευτείτε τα µέτρα ασφαλείας που ααφέρονται στα σηµεία 7 και 8. 

Προφυλάξεις ασφαλείας για το περιβάλλον: 
Μαζέψτε µέσα σε βαρέλια για απόρριψη και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσµατα µε µη αναφλέξιµα απορροφητικά υλικά, 
όπως είναι η άµµος, το χώµα και η γη διατόµων. 
Εµποδίστε την εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού σε αποχετεύσεις ή διόδους νερού. 
Χρησιµοποιήστε  βαρέλια  για  την  απόρριψη  των  αποβλήτων,  σύµφωνα  µε  τους  εφαρµοζόµενους  κανονισµούς  (βλέπε 
επικεφαλίδα 13). 
Αν το προϊόν µολύνει διόδους νερού, ποτάµια ή αποχετεύσεις, ενηµερώστε τις σχετικές αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τις κατά 
τόπους ισχύουσες διαδικασίες. 

Μέθοδοι καθαρισµού: 

Καθαρήστε κατά προτίµηση µε ένα απορρυπαντικό, µη χρησιµοποιείτε διαλύτες. 
 
 

7 - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Οι κανονισµοί που αναφέρονται στους χώρους αποθήκευσης εφαρµόζονται όπου χρησιµοποιείται το προϊόν. 

Χειρισµός: 
Χειρισθείτε το σε καλώς αεριζόµενους χώρους. 
Οι ατµοί είναι πυκνότεροι από τον αέρα. Μπορούν να απλωθούν χαµηλά στο έδαφος και να σχηµατίσουν εκρηκτικά µείγµατα µε 
τον αέρα. 
Εµποδίστε το σχηµατισµό συγκεντρώσεων στον αέρα πάνω από τα όρια ανάφλεξης ή έκρηξης και αποφύγετε συγκεντρώσεις 
ατµών µεγαλύτερες από τα όρια έκθεσης. 

Πρόληψη Φωτιάς: 
Εµποδίστε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών φορτίων µε σύνδεση στη γείωση. 
Το παρασκεύασµα µπορεί να φορτισθεί ηλεκτροστατικά. Να το τοποθετείτε πάντοτε στο έδαφος κατά τη µεταφορά. Να φοράτε 
αντιστατικά παπούτσια και ρούχα και να φτιάχνετε πατώµατα από αγώγιµα υλικά. 
Χρησιµοποιήστε το προϊόν σε χώρους, όπου δεν υπάρχουν γυµνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης και έχουν προστατευµένο 
ηλεκτρικό εξοπλισµό. 
∆ιατηρήστε το δοχείο τελείως κλειστό και µακριά από πηγές θερµότητας, σπινθήρες και γυµνές φλόγες. 
Μη χρησιµοποιείτε εργαλεία που µπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Μην καπνίζετε. 
Εµποδίστε τη χρήση από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Συστηνόµενος εξοπλισµός και διαδικασίες: 
Για ατοµική προστασία, δείτε την παράγρ. 8. 
Τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην ετικέτα και επίσης τους κανονισµούς ασφαλείας στη βιοµηχανία. 
Συσκευασίες που έχουν ανοιχθεί, πρέπει να ξανακλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται σε όρθια θέση. 
Αποφύγετε την εισπνοή των ατµών. 
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Απαγορευµένος εξοπλισµός και διαδικασίες: 
Απαγορεύεται να καπνίζετε, να τρώτε και να πίνετε στους χώρους, όπου χρησιµοποιείται το παρασκεύασµα. 
Μην ανοίγετε τις συσκευασίες υπό πίεση. 

Αποθήκευση: 
∆ιατηρήστε το δοχείο τελείως κλειστό σε ξηρό µέρος. 
∆ιατηρήστε το µακριά από πηγές ανάφλεξης - µην καπνίζετε. 
∆ιατηρήστε το µακριά από όλες τις πηγές ανάφλεξης, θερµότητα και άµεσο ηλιακό φως. 
Το πάτωµα πρέπει να είναι στεγανό και να έχει κλίση προς ένα οχετό συλλογής, ώστε στην περίπτωση που χυθεί το υγρό να 
µην µπορεί να απλωθεί πέρα από αυτή την περιοχή. 

 
 

8 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Χρησιµοποιείστε τον ειδικό εξοπλισµό ατοµικής προστασίας σύµφωνα µε την Οδηγία 89/686/EOK. 

Τεχνικά µέτρα: 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισµός, αν είναι δυνατόν µε ανεµιστήρες εξαγωγής, στις θέσεις εργασίας και κατάλληλος 
γενικός εξαερισµός. 
Αν ο εξαερισµός είναι ανεπαρκής για να διατηρεί τη συγκέντρωση των ατµών των διαλυτών κάτω από το όριο έκθεσης, φορέστε 
αναπνευστική συσκευή. 

Αναπνευστική συσκευή ασφαλείας: 
'Οταν  οι  εργαζόµενοι  αντιµετωπίσουν  συγκεντρώσεις  υψηλότερες  από  τα  όρια  έκθεσης,  πρέπει  να  φορούν  κατάλληλες 
εγκεκριµένες µάσκες. 
Αντι-αέρια Φίλτρα: 
- A1, A2, A3 (καφέ) 

Προστασία χεριών: 
Μπορούν  να  χρησιµοποιούνται  προστατευτικές  κρέµες  για  το  δέρµα  που  πρόκειται  να  εκτεθεί,  αλλά  δεν  πρέπει  να 
εφαρµόζονται µετά την επαφή µε το προϊόν. 
Σε περίπτωση παρατεταµένης ή επαναλαµβανόµενης επαφής µε τα χέρια, χρησιµοποιείτε κατάλληλα γάντια. 
Τύπος συνηστώµενων γαντιών : 
- Νιτρίλιο 

Προστασία µατιών και προσώπου: 
Χρησιµοποιήστε προστατευτικά µατιών σχεδιασµένα έτσι ώστε να προστατεύουν από πιτσιλίσµατα υγρών. 

Προστασία δέρµατος: 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παράγρ. 11 του φυλλαδίου οδηγιών ασφαλείας - Τοξικολογικά στοιχεία 
 
 

9 -  ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Γενικές πληροφορίες: 
Φυσική κατάσταση: ρευστό υγρό 

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον: 
pH της ουσίας / του σκευάσµατος: δεν είναι σχετικό. 
Οταν η µέτρηση του pH είναι δυνατή, αυτό έχει τιµή: δεν καθορίζεται. 
Σηµείο / περιοχή βρασµού: 145 °C.  
Περιοχή σηµείου αναφλέξεως: 23 βαθµοί C. < Σηµείο αναφλέξεως: < 

= 55 βαθµοί C. 
Πίεση ατµού: Κάτω από 110kPa (1,10 bar). 
Πυκνότητα: <1 
Υδατοδιαλυτότητα: Αδιάλυτο. 

Άλλες πληροφορίες : 
Σηµείο / περιοχή τήξης: -20 °C. 
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: 200 °C.  
Σηµείο / περιοχή αποσύνθεσης: δεν έχει σχέση. 
ΠΟΟ 600 g/l. 

 
 

10 -  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
'Οταν εκτίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες, το παρασκεύασµα µπορεί να ελευθερώσει επικίνδυνα προϊόντα διασπάσεως, όπως 
είναι µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, καπνό και οξείδια του αζώτου. 
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11 - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε αυτό το παρασκεύασµα. 
Η έκθεση στους ατµούς, από διαλύτες που περιέχονται στο παρασκεύασµα πάνω από τα καθορισµένα όρια έκθεσης, µπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στην υγεία, όπως: 
Ερεθισµός  των  βλεννογόνων  και  του  αναπνευστικού  συστήµατος,  των  νεφρών,  του  σηκωτιού  και  του  κεντρικού  νευρικού 
συστήµατος. 
Τα  συµπτώµατα  που  εµφανίζονται  περιλαµβάνουν  πονοκέφαλο,  µούδιασµα,  ζαλάδα,  κόπωση,  µυική  ασθένεια  και  σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις απώλεια αισθήσεων. 
Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το παρασκεύασµα µπορεί να αφαιρέσει από το δέρµα το φυσικό λάδι και έτσι να 
προκαλέσει µη αλλεργική δερµατίτιδα, κατά την επαφή και απορρόφηση από την επιδερµίδα. 
Πιτσιλίσµατα στα µάτια µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµό και αναστρέψιµες βλάβες. 

 
 

12 - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την οικολογική δράση αυτού του προϊόντος. 
Το προϊόν δεν πρέπει να αφήνεται να ρέει σε αποχετεύσεις ή διόδους νερού. 

 
 

13 -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
Μην το χύνετε σε αποχετεύσεις ή εκεί που περνά νερό. 

Απόβλητα: 
Ανακυκλώστε ή ρίψτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά προτίµηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εξουσιοδοτηµένη εταιρία. 
Μην µολύνετε το έδαφος ή το νερό µε απόβλητα, µην τα ρίπτετε στο περιβάλλον. 

Συσκευασίες που έχουν λερωθεί: 
Αδειάστε τελείως το δοχείο. 
Παραδώστε το σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων. 

 
 

14 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Μεταφέρετε  το  προϊόν  σύµφωνα  µε  τους  όρους  του  ADR  για  οδική  µεταφορά,  του  RID  για  σιδηροδροµική,  του  IMDG  για 
θαλάσσια και του ICAO/IATA για αεροµεταφορά (ADR 2007 - IMDG 2006 - ICAO/IATA 2007). 

UN1263=ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ (including ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler ή 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ RELATED MATERIAL (including ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΑ thinning and reducing compound) °C  more than 175 
kPa) 

ADR/RIDΚατηγορία Κωδικός Αριθµός Ετικέτα Ταυτότητα LQ Dispo. 
3 F1 III 3 30 LQ7 163 640E 650 
IMDGΚατηγορία 2*Ετικέτα Αριθµός   LQ EmS Dispo. 
3 - III 5 L F-E,S-E 163 223 944 955 
ΙΑΤΑΚατηγορία 2 Ετικέτα Αριθµός   Επιβάτης Επιβάτης Μεταφορέας σηµείωση 
3 - III 309 60 L 310 220 L A3 A72 
3 - III Y309 10 L - - - 

 
 

15 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
Το παρασκεύασµα αυτό είχε ταξινοµηθεί σύµφωνα µε την οδηγία τη γνωστή ως <'Ολα τα παρασκευάσµατα> 1999/45/EK και τις 
προσαρµογές της. 
Επι πλέον έχουν ληφθεί υπόψη η οδηγία 2004/73/EK µε την 29 προσαρµογή της οδηγίας 67/548/EOK (Επικίνδυνες ουσίες). 

Ταξινόµηση του παρασκευάσµατος. 
Εύφλεκτο. 

Περιέχει: 
Περιέχει 2-OXY-BUTANON. Μπορείνα προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Περιέχει C6-19 FATTY ACID, COBALT’S SALT (2+). Μπορείνα προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 



 

∆ΕΛΤΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ αριθ. 1907/2006): Ηµεροµηνία:07/08/2008  Σελίδα 5/5 
Ονοµασία: HUILE POUR TECK 

  

  

 
 

Ειδικοί κίνδυνοι, σχετικά µε το παρασκεύασµα και συστάσεις ασφαλείας: 
R 10 Εύφλεκτο. 
R 66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. 
S 2 Μακριά από παιδιά. 
S 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ήτην 

ετικέτα. 
S 23 Μην αναπνέετε αέρια/αναθυµιάσεις/ατµούς/εκνεφώµατα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται 

από τον παραγωγό). 
S 24 Αποφεύγετε την επαφήµε το δέρµα. 
S 51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
S 62 Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός: ζητήστε αµέσως ιατρικήσυµβουλή και 

δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του. 
 
 

16 - ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Επειδή οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε το χρήστη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων 
ασφαλείας βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία µας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς. 
Το  προϊόν  δεν  πρέπει  να  χρησιµοποιείται  για  σκοπούς  άλλους,  εκτός  από  εκείνους  που  καθορίζονται  κάτω  από  την 
επικεφαλίδα 1, χωρίς προηγουµένως να ληφθούν γραπτές οδηγίες χειρισµού. 
Πάντοτε, είναι υπευθυνότητα του χρήστη, το να λαµβάνει όλες τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τις νόµιµες απαιτήσεις και 
τους τοπικούς κανονισµούς. 
Οι  πληροφορίες  που  δίνονται  σε  αυτό  το  δελτίο  δεδοµένων  ασφαλείας  πρέπει  να  θεωρηθούν  ως  µία  περιγραφή  των 
απαιτήσεων ασφαλείας σχετικά µε το προϊόν µας και όχι ως εγγύηση των ιδιοτήτων του. 

Κατάλογος των φράσεων που αναφέρονται στους κινδύνους στην παράγραφο 3: 
R 10 Εύφλεκτο. 
R 21 Επιβλαβές σε επαφήµε το δέρµα. 
R 22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 
R 38 Ερεθίζει το δέρµα. 
R 40.C3 Ύποπτο καρκινογένεσης. 
R 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 
R 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφήµε το δέρµα. 
R 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς 

επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
R 65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπ- τωση κατάποσης. 
R 66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. 


