WYNN'S INJECTOR DECARBONIZER 500ML
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830
Ημερομηνία έκδοσης: 18/12/2018 ενημέρωση: 18/12/2018 εκδοχή: 1.0

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Μορφή προϊόντος

: Μείγμα

Εμπορική ονομασία

: WYNN'S INJECTOR DECARBONIZER 500ML

Κωδικός προϊόντος

: 14355

Είδος προϊόντος

: Aerosol,Καθαριστικό,Απορρυπαντικό

Ατμοποιητής

: Αερόλυμα

Ομάδα προϊόντων

: Εμπορικό προϊόν

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
Κύρια κατηγορία χρήσης

: Επαγγελματική χρήση

1.2.2. Δεν συνιστώνται χρήσεις σε
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
WYNN'S BELGIUM B.V.B.A.
Industriepark West 46
B-9100 Sint-Niklaas - Belgium
T +32 3 7666020 - F +32 3 7781656
www.wynns.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

: BIG: +32 (0) 14/58.45.45

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]
Αερόλυμα, κατηγορία 1

H222;H229

Οξεία τοξικότητα (εισπνοή:σκόνη,σταγονίδια) Κατηγορία 4

H332

Ερεθισμός/διάβρωση του δέρματος, κατηγορία 2

H315

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2

H319

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, H335
κατηγορία 3, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, H336
κατηγορία 3, νάρκωση
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη
έκθεση, κατηγορία 2

H373

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1

H400

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος,
κατηγορίας 3

H412

Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16
Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)
:

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Προειδοποιητική λέξη (CLP)

: Κίνδυνος

Επικίνδυνο περιεχόμενο

: ακετόνη· προπαν-2-όνη· προπανόνη; βενζυλική αλκοόλη; AROMATIC HYDROCARBONS,
C8

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP)

: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή
επανειλημμένη έκθεση (σε περίπτωση εισπνοής).
H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP)

: P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα.
P102 - Μακριά από παιδιά.
P103 - Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες
πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P211 - Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P251 - Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P260 - Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και
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. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P312 - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P332+P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό.
P337+P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό.
P410+P412 - Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες
που υπερβαίνουν τους 50 °C.
P501 - Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα απόρριψης
απορριμμάτων.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1. Ουσίες
Μη εφαρμόσιμος

3.2. Μείγματα
Όνομα

Αναγνωριστικός κωδικός
προϊόντος

%

Κατάταξη σύμφωνα με την
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

ακετόνη· προπαν-2-όνη· προπανόνη

(αριθμός CAS) 67-64-1
(Κωδ.-ΕΕ) 200-662-2
(Νο. καταλόγου) 606-001-00-8
(Νο-REACH) 01-2119471330-49

25 - 50

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

AROMATIC HYDROCARBONS, C8

(αριθμός CAS) 90989-38-1
(Κωδ.-ΕΕ) 292-694-9

25 - 50

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

βενζυλική αλκοόλη

(αριθμός CAS) 100-51-6
(Κωδ.-ΕΕ) 202-859-9
(Νο. καταλόγου) 603-057-00-5

10 - 20

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302

ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED

(αριθμός CAS) 69011-36-5
(Κωδ.-ΕΕ) 931-138-8

2,5 - 3

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

HYDROCARBON WAXES (PETROLEUM),
OXIDIZED

(αριθμός CAS) 64743-00-6
(Κωδ.-ΕΕ) 265-205-1

< 2,5

Eye Irrit. 2, H319

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
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1,3-βουταδιένιο· βουτα-1,3-διένιο

(αριθμός CAS) 106-99-0
(Κωδ.-ΕΕ) 203-450-8
(Νο. καταλόγου) 601-013-00-X

< 0,1

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas
Carc. 1A, H350
Muta. 1B, H340

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών

: Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή

: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το
δέρμα

: Πλύντε με άφθονο νερό/…. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε συμπληρωματικές
οδηγίες πρώτων βοηθειών στην ετικέταl).

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα
μάτια

: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση

: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμπτώματα/επιδράσεις

: Προκαλεί βλάβες στα όργανα.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή

: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής
οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το
δέρμα

: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα
μάτια

: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

: Αφρός. Ξηρή σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός με νερό. Άμμος.

Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο

: Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

: Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. Προσέχετε
πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Αποφεύγετε τη διαφυγή του
νερού της πυρόσβεσης στο περιβάλλον.

Προστασία κατά την πυρόσβεση

: Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό,
συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Μέτρα έκτακτης ανάγκης

: Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Εξοπλισμός προστασίας
: Εξοπλίστε τους τεχνικούς καθαριότητας με κατάλληλη προστασία. Aποφεύγετε να
αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
Μέτρα έκτακτης ανάγκης

: Εξαερώστε την περιοχή.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Εάν το υγρό διαφύγει στους υπονόμους ή σε δίκτυο δημόσιων
υδάτων πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μέθοδοι καθαρισμού

: Απορροφήστε τις διαρροές με αδρανή στερεά όπως άργιλο ή γη διατόμων όσο το δυνατό
πιο σύντομα. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Βλέπε τμήμα 8. Έλεγχος έκρηξης / ατομική προστασία.

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

: Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη εκτεθειμένη περιοχή με απαλό σαπούνι και νερό πριν φάτε,
πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και πριν φύγετε από την εργασία σας. Εξασφαλίστε καλό
εξαερισμό στο χώρο εργασίας για να αποτραπεί ο σχηματισμός ατμών. Να χρησιμοποιείται
μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Aποφεύγετε να αναπνέετε
σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

Μέτρα υγιεινής

: Πλύνετε χέρια, βραχίονες και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Συνθήκες φύλαξης

: Διατηρήστε μόνο στον αρχικό περιέκτη, σε δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος, μακριά
από : Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Ασυμβίβαστα πρΐόντα

: Ισχυρές βάσεις. Ισχυρά οξέα.

Μη συμβατά υλικά

: Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
ακετόνη· προπαν-2-όνη· προπανόνη (67-64-1)
Γερμανία

TRGS 900 Τοπική ονομασία

Aceton

Γερμανία

TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο
εργασίας (mg/m³)

1200 mg/m³

Γερμανία

TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο
εργασίας (ppm)

500 ppm

Γερμανία

TRGS 900 Περιορισμός των μέγιστων έκθεσης

2(I)

Γερμανία

TRGS 900 Σημείωση

AGS;DFG;EU;Y

Γερμανία

TRGS 900 κανονιστική αναφορά

TRGS900

Γερμανία

TRGS 900 Τοπική ονομασία

Butan

Γερμανία

TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο
εργασίας (mg/m³)

2400 mg/m³

Γερμανία

TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο
εργασίας (ppm)

1000 ppm

Γερμανία

TRGS 900 Περιορισμός των μέγιστων έκθεσης

4(II)

Γερμανία

TRGS 900 Σημείωση

DFG

Γερμανία

TRGS 900 κανονιστική αναφορά

TRGS900

Γερμανία

TRGS 900 Τοπική ονομασία

Propan

Γερμανία

TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο
εργασίας (mg/m³)

1800 mg/m³

Γερμανία

TRGS 900 Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο
εργασίας (ppm)

1000 ppm

Γερμανία

TRGS 900 Περιορισμός των μέγιστων έκθεσης

4(II)

Γερμανία

TRGS 900 Σημείωση

DFG

Γερμανία

TRGS 900 κανονιστική αναφορά

TRGS900

βουτάνιο (106-97-8)

προπάνιο (74-98-6)

HYDROCARBON WAXES (PETROLEUM), OXIDIZED (64743-00-6)
DNEL/DMEL (Εργαζόμενος)
Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
δερματική

1,7 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή

0,23 mg/m³

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)

EL (ελληνικά)
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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
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HYDROCARBON WAXES (PETROLEUM), OXIDIZED (64743-00-6)
DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού)
Μακροχρόνια - συστημικές
επιδράσεις,στοματική

0,8 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή

0,06 mg/m³

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
δερματική

0,8 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

PNEC (Νερό)
PNEC aqua (του γλυκού νερού)

0,1 mg/l

PNEC aqua (θαλάσσιο νερό)

0,01 mg/l

PNEC aqua (διαλείπων, του γλυκού νερού)

1 mg/l

PNEC (Iζημα)
PNEC ίζημα (του γλυκού νερού)

4270 mg/kg ξηρό βάρος

PNEC ίζημα (θαλάσσιο νερό)

427 mg/kg ξηρό βάρος

AROMATIC HYDROCARBONS, C8 (90989-38-1)
DNEL/DMEL (Εργαζόμενος)
Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή

289 mg/m³

Oξεία - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή

289 mg/m³

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
δερματική

180 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή

77 mg/m³

Μακροχρόνια - τοπικές επιδράσεις, εισπνοή

77 mg/m³

DNEL/DMEL (Γενικού πληθυσμού)
Oξεία - συστημικές επιδράσεις, εισπνοή

174 mg/m³

Μακροχρόνια - συστημικές
επιδράσεις,στοματική

1,6 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

Μακροχρόνια - συστημικέςεπιδράσεις, εισπνοή

14,8 mg/m³

Μακροχρόνια - συστημικές επιδράσεις,
δερματική

108 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα

PNEC (Νερό)
PNEC aqua (του γλυκού νερού)

0,327 mg/l

PNEC (Iζημα)
PNEC ίζημα (του γλυκού νερού)

12,46 mg/kg ξηρό βάρος

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Ατομική προστασία:
Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση.
Προστασία των χεριών:
Chemical-resistant and impenetrable gloves that meet approved standards should be used whenever chemical products are handled if a risk
assessment indicates that it is necessary. Nitrile gloves: Detection time> 8 hours, thickness = 0.12 mm.
τύπος

Υλικό

Διαπέραση

Πάχος (mm)

Διαπερατότητα

Πολυβινυλαλκοόλη
(PVA), Butyl rubber
(IIR) /

Πρότυπο
EN 374

Προστασία οφθαλμών:
Avoid contact with eyes. Γυαλιά προστασίας από εκχύσεις
τύπος

Χρήση

Προστατευτικά γυαλιά
Προστατευτική μάσκα προσώπου
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)

Χαρακτηριστικά

Πρότυπο

με πλευρική προστασία

EN 166

In the event of high danger
EL (ελληνικά)
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Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830

Προστασία του δέρματος:
Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Avoid contact with the skin and the eyes. Πλύνετε διεξοδικά κάθε σημείο του σώματος που ήλθε σε
τυχαία επαφή με το προϊόν. Καθαρίστε τα μολυσμένα ρούχα
τύπος

Πρότυπο

Χρησιμοποιείστε προστατευτικό ρουχισμό για χημικά, TYPE3; in the
EN 14605
event of substantioal spatter, TYPE3; in the event of substantioal spatter
Χρησιμοποιείστε προστατευτικό ρουχισμό για χημικά, TYPE6; In the
event of a risk of splashing

EN 13034

Προστασία των αναπνευστικών οδών:
Εάν ο τρόπος χρήσης του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο έκθεσης από εισπνοή, χρησιμοποιήστε συσκευή αναπνευστικής
προστασίας. Στην περίπτωση μη επαρκούς αερισμού φοράτε τον κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό
Συσκευή

Τύπος φίλτρου

Κατάσταση

Πρότυπο

Μάσκα αερολύματος

(FFP1), (FFP3)

EN 149

Μάσκα αερίων

Φίλτρο αερίων/ατμών

EN 14387

Μάσκα προστασίας από τη σκόνη

τύπος P1, τύπος P3

EN 143

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:

Άλλες πληροφορίες:
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή

: Υγρό

χρώμα

: Άχρωμο.

Οσμή

: Χαρακτηριστικό.

ΙΌριο οσμών

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

pH

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1)

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

σημείο τήξης / περιοχή τήξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο στερεοποίησης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο βρασμού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σημείο ανάφλεξης

: ≈ -80 °C

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Θερμοκρασία διάσπασης

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο)

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πίεση ατμού

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50 °C

: > 3 bar

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Σχετική πυκνότητα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πυκνότητα

: 868 g/l @20ºC

Διαλυτότητα

: Μη διαλυτό και μη αναμίξιμο.

Log Pow

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ιξώδες, κινεματικός (ή)

: < 7 mm²/s @40ºC

ξώδες, δυναμικό

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Εκρηκτικές ιδιότητες

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας (LEL)

: 1,5 vol %

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας (UEL)

: 10 vol %

9.2. Άλλες πληροφορίες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)

EL (ελληνικά)
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ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

10.2. Χημική σταθερότητα
Δεν έχει καθοριστεί.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Δεν έχει καθοριστεί.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Άμεσο ηλιακό φως. Άκρως υψηλές ή άκρως χαμηλές θερμοκρασίες.

10.5. Μη συμβατά υλικά
Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
καπνός. Μονοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα (από στόματος)

: Μη ταξινομημένος

Οξεία τοξικότητα (δερματική)

: Μη ταξινομημένος

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή)

: εισπνοή:σκόνη,σταγονίδια: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

ATE CLP (Σκόνη/σταγονίδια)

2,222 mg/l/4h

ακετόνη· προπαν-2-όνη· προπανόνη (67-64-1)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους

5800 mg/kg

ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (69011-36-5)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους

300 - 2000 mg/kg

Τιμή LD από το στόμα 50

> 200 mg/kg σωματικού βάρους

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια

> 2000 mg/kg

Τιμή LC 50 από το δέρμα

> 2000 mg/kg σωματικού βάρους

HYDROCARBON WAXES (PETROLEUM), OXIDIZED (64743-00-6)
LD50 από του στόματος σε αρουραίους

> 5000 mg/kg

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών

: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος

Περαιτέρω πληροφορίες

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων

: Μη ταξινομημένος

Περαιτέρω πληροφορίες

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης

Kαρκινογένεση

: Μη ταξινομημένος

Περαιτέρω πληροφορίες

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή

: Μη ταξινομημένος

Περαιτέρω πληροφορίες

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) —
εφάπαξ έκθεση

: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία
ή ζάλη.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) —
επανειλημμένη έκθεση

: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη
έκθεση (σε περίπτωση εισπνοής).

Tοξικότητα αναρρόφησης

: Μη ταξινομημένος.

Περαιτέρω πληροφορίες

: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης

WYNN'S INJECTOR DECARBONIZER 500ML
Ατμοποιητής
ιξώδες, κινεματικός (ή)
Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και
πιθανά συμπτώματα

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)

Αερόλυμα
< 7 mm²/s @40ºC
: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

EL (ελληνικά)
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ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον

: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον

: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (69011-36-5)
Τιμή LC 50 σε άλλους υδρόβιους οργανισμούς 1

1 - 10 mg/l CYPRINUS CARPIO

EC50 Δάφνια 1

1 - 10 mg/l

EC50 72 χ Βξδξπΰρλθ 1

1 - 10 mg/l DESMODESMUS SUBSPICATUS

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
WYNN'S INJECTOR DECARBONIZER 500ML
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν έχει καθοριστεί.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
WYNN'S INJECTOR DECARBONIZER 500ML
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν έχει καθοριστεί.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Περαιτέρω πληροφορίες

: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη
προϊόντων/συσκευασιών

: Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών
αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς
κανονισμούς.

Οικολογία - απόβλητα

: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

1950

1950

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

AEROSOLS

Aerosols, flammable

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

UN 1950 AEROSOLS, 2.1,
MARINE
POLLUTANT/ENVIRONME
NTALLY HAZARDOUS

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1,
ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

2.1

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
1950

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς
UN 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ,
2.1, (D), ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
2.1

2.1

14.4. Ομάδα συσκευασίας
Μη εφαρμόσιμος

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)

Μη εφαρμόσιμος

Μη εφαρμόσιμος

EL (ελληνικά)
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14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το
περιβάλλον : Ναι

Επικίνδυνο για το
περιβάλλον : Ναι
Μολυσματικός παράγοντας
για το υδάτινο περιβάλλον :
Ναι

Επικίνδυνο για το
περιβάλλον : Ναι

Μη ρυθμιζόμενο

Μη ρυθμιζόμενο

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Επίγεια μεταφορά
Κώδικας ταξινόμησης (ADR)

: 5F

Ειδική πρόβλεψη (ADR)

: 190, 327, 344, 625

Περιορισμένες ποσότητες (ADR)

: 1l

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR)

: E0

Οδηγίες συσκευασίας (ADR)

: P207, LP02

Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (ADR)

: PP87, RR6, L2

Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες (ADR)

: MP9

Μεταφορική κατηγορία (ADR)

:2

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Δέματα (ADR)

: V14

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Φόρτωση,
εκφόρτωση και χειρισμός (ADR)

: CV9, CV12

Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά - Εκμετάλλευση
(ADR)

: S2

Κωδικός περιορισμού σήραγγας (ADR)

:D

μεταφορά μέσω θαλάσσης
Ειδική πρόβλεψη (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 959

Περιορισμένες ποσότητες (IMDG)

: SP277

Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG)

: E0

Οδηγίες συσκευασίας (IMDG)

: P207, LP02

Ειδικές διατάξεις συσκευασίας (IMDG)

: PP87, L2

Αριθμός EmS (Πυρκαγιά)

: F-D

Αριθμός EmS (Διαρροή)

: S-U

Κατηγορίες φορτίων (IMDG)

: Κανένας/Καμία/Κανένα

Αποθήκευση και χειρισμός (IMDG)

: SW1, SW22

Διαχωρισμός (IMDG)

: SG69

Εναέρια μεταφορά
PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA)

: E0

PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA)

: Y203

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη
ποσότητα επιτρεπόμενη για επιβατηγά αεροσκάφη
και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ)

: 30kgG

Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη
(ΙΑΤΑ)

: 203

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά
αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου
(ΙΑΤΑ)

: 75kg

Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη
μεταφοράς φορτίου (ΙΑΤΑ)

: 203

Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από
αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου

: 150kg

Ειδική πρόβλεψη (ΙΑΤΑ)

: A145, A167, A802

Κωδικός ERG (IATA)

: 10L

Ποτάμια μεταφορά
Μη ρυθμιζόμενο
Σιδηροδρομική μεταφορά
Μη ρυθμιζόμενο

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
Μη εφαρμόσιμος

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
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ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
15.1.1. κανονισμοί ΕΕ
Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα υποψήφιων ουσιών REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH
Αλλεργιογόνες αρωματικές ύλες >0,01%:
βενζυλική αλκοόλη
Κανονισμός για τα απορρυπαντικά : Επισήμανση του περιεχομένου:

Συστατικό

%

αρωματικοί υδρογονάνθρακες

>=30%

αλειφατικοί υδρογονάθρακες

15-30%

μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

<5%

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Γερμανία
AwSV, Σχετικό Παράρτημα

: Κατηγορία κινδύνου για το νερό (WGK) 1, ελάχιστα βλαβερό για το νερό (Κατάταξη
σύμφωνα με τη γερμανική οδηγία AwSV, Παράρτημα 1)

12ο Διάταγμα εκτέλεση του Ομοσπονδιακού
Νόμου για τον περιορισμό εισροών - 12.BImSchV

: Δεν υπόκειται στο 12ο BlmSchV (Γερμανικό διάταγμα προστασίας από τις εκπομπές)
(Κανονισμός για σοβαρά ατυχήματα)

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει πραγματοποιηθεί κενένας υπολογισμός χημικής ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Πηγές δεδομένων

: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.

Άλλες πληροφορίες

: Κανένας/Καμία/Κανένα.

Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)

Οξεία τοξικότητα (διά του δέρματος), κατηγορία 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), κατηγορία 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4

Aquatic Acute 1

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1

Aquatic Chronic 3

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 3

Asp. Tox. 1

Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1

Carc. 1A

Καρκινογένεση, κατηγορία 1A

Eye Dam. 1

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1

Eye Irrit. 2

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2

Flam. Gas 1

Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία 1

Flam. Liq. 2

Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 2

Flam. Liq. 3

Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3

Muta. 1B

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων, κατηγορία 1B

Press. Gas

Αέρια υπό πίεση

Skin Irrit. 2

Ερεθισμός/διάβρωση του δέρματος, κατηγορία 2

STOT RE 2

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 2

STOT SE 3

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, νάρκωση

STOT SE 3

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός της
αναπνευστικής οδού

H220

Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

18/12/2018 (εκδοχή: 1.0)
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H222

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H225

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

H226

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H229

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H302

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H304

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H312

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

H315

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H332

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H335

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H336

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H340

Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα.

H350

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

H373

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H400

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H412

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κατηγοριοποίηση και πρωτόκολλο για την κατηγοριοποίηση των μιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [ΤΕΣ]:
Aerosol 1

H222;H229

Βάσει δεδομένων από δοκιμές

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)

H332

Μέθοδος υπολογισμού

Skin Irrit. 2

H315

Μέθοδος υπολογισμού

Eye Irrit. 2

H319

Μέθοδος υπολογισμού

STOT SE 3

H335

Μέθοδος υπολογισμού

STOT SE 3

H336

Μέθοδος υπολογισμού

STOT RE 2

H373

Μέθοδος υπολογισμού

Aquatic Acute 1

H400

Μέθοδος υπολογισμού

Aquatic Chronic 3

H412

Μέθοδος υπολογισμού

ΔΔΑ ΕΕ (Παράρτημα ΙΙ REACH)
υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας,
ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος
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