ΓΔΙΡΗΝ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
Ζκεξνκελία έθδνζεο: 16-11-2011
Ξξνεγνχκελε έθδνζε: 10-09-2008

Δλόηεηα 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη
εηαηξείαο/επηρείξεζεο
1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο
πξντόληνο

Σισξηνχρν αζβέζηην 75-99%, CCRoad, CCTech; CCFood,
CCFarm. Πηεξεή θνθθψδεο κνξθή. Απηφ ην MSDS ηζρχεη
γηα φιεο ηηο κνξθέο ζηεξενχ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ
ρακειήο απειεπζέξσζεο ζθφλεο (βψινη, θφθθνη, ληθάδεο,
ζθηαξίδηα). ΓΔΛ ΗΠΣΔΗ ΓΗΑ ΠΘΝΛΖ.

Σεκηθή νλνκαζία/ζπλψλπκα

Σισξηνχρν αζβέζηην

Αξηζκφο θαηαρψξεζεο θαηά REACH

1. Πηνηρεία εηζαγσγέα: 01-2119494219-28-0001
2. Ξαξαζθεπάδεηαη ζηελ Kokkola: 01-2119494219-28-0002
10043-52-4

Αξηζκφο ΔΘ

233-140-8

Αξηζκφο επξεηεξίνπ, CLP Ξαξάξηεκα
VI

017-01300-2

1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο
ρξήζεηο νπζίαο ή κείγκαηνο &
αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο

Βι. Ξαξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο MSDS. Ξην θνηλέο ρξήζεηο:
Θαηαζηνιή ζθφλεο, ελίζρπζε δηαδηθαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα
γεψηξεζεο πεηξειαίνπ, αθχγξαλζε, απνπάγσζε, πξφζζεην
ηξνθίκσλ, παξάγνληαο ςχρξαλζεο.
Γελ πξνζδηνξίδνληαη αληελδεηθλπφκελεο ρξήζεηο.
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Αξηζκφο-CAS

1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ
δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο
Πξνκεζεπηήο/ Δηζαγσγέαο ΔΔ
Γηεύζπλζε 1

TETRA Chemicals Europe AB
Box 901
251 09 HELSINGBORG
Sweden

Αξηζκφο ηειεθψλνπ

+46 42 453 27 00

Φαμ

+46 42 453 27 80

Γηεύζπλζε 2

TETRA Chemicals Europe Oy
P.O. Box 551
FI-67701 Kokkola
Finland

Αξηζκφο ηειεθψλνπ

+358 6 8282 111

Φαμ

+358 6 8282 575

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν

msds@tetrachemicals.com

1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ
επείγνπζαο αλάγθεο

24σξε εμππεξέηεζε απφ ην NHS απεπζείαο ζην ΖΒ:
+44(0)845 46 47 ή θαιέζηε 112 ή 999, βι. επίζεο
www.nhsdirect.nhs.uk

MSDS εθδνζέλ απφ

Ann Martens, Ramboll Sweden AB, +46-10-615 54 47
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Δλόηεηα 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο
2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
2.1.1 ύκθσλα κε ην CLP EG/1272/2008
Πνβαξή βιάβε ζηα κάηηα/ νθζαικηθφο εξεζηζκφο, Θαηεγνξία Θηλδχλνπ 2: Ζ319 Ξξνθαιεί ζνβαξφ
νθζαικηθφ εξεζηζκφ.
Βι. επίζεο ελφηεηα 15 ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε.
2.1.1 Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/ΔΟΚ [DSD]
Xi; R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα.
2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο
2.2.1 ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό CLP
Δηθνλφγξακκα
θηλδχλνπ GHS

Ξξνζνρή

Γήισζε
επηθηλδπλφηεηαο

H319: Ξξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ.

Ξιεξνθνξίεο
αζθαιείαο δήισζε πξνθχιαμεο

P280: Λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/
πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/ κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξφζσπν.

Ξιεξνθνξίεο
αζθαιείαο κέηξα

P305+P351: ΔΑΛ ΔΟΘΔΗ ΠΔ ΔΞΑΦΖ ΚΔ ΡΑ
ΚΑΡΗΑ: Μεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα
αξθεηά ιεπηά.
P337+P313: Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθφο
εξεζηζκφο: Ππκβνπιεπζείηε/επηζθεθζείηε
γηαηξφ.
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Ξξνεηδνπνηεηηθή ιέμε

Ξιεξνθνξίεο
αζθαιείαο απνζήθεπζε

-

Ξιεξνθνξίεο
αζθαιείαο απφβιεηα

-

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ αζθαιείαο, βι. ελφηεηα 16.
Άιιεο εηηθέηεο:
Ξεξηερφκελν: Σισξηνχρν αζβέζηην 75-99%
2.3 Άιινη θίλδπλνη
Ρν πξντφλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κηθξφ εξεζηζκφ ζην δέξκα θαη μεξφηεηα ηνπ δέξκαηνο.
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Δλόηεηα 3: ύλζεζε/ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά
3.1 Οπζίεο
3.2 Μείγκαηα
Αξ. ΔΚ

233140-8

10043-52-4

Καηαραξ.
REACH

Ολνκαζία
ζπζηαηηθνύ

πγθ.

Σαμηλόκεζε

01211949421928

Σισξηνχρν
αζβέζηην

75-99%

CLP: Νθζαικηθφο
εξεζηζκφο,
Θαηεγνξία 2: Ζ319
DSD: Xi; R36

10035-04-8

Γηέλπδξν
ρισξηνχρν
αζβέζηην

πνηθίιε

CLP: Νθζαικηθφο
εξεζηζκφο,
Θαηεγνξία 2; H319
DSD: Xi; R36

-

25094-02-4

ηεηξαυδξηθφ
ρισξηνχρν
αζβέζηην

πνηθίιε

CLP: Νθζαικηθφο
εξεζηζκφο,
Θαηεγνξία 2; H319
DSD: Xi; R36

-

7774-34-7

Δμαυδξηθφ
ρισξηνχρν
αζβέζηην

πνηθίιε

CLP: Νθζαικηθφο
εξεζηζκφο,
Θαηεγνξία 2; H319
DSD: Xi; R36

1305-62-0

δξνμείδην
ηνπ
αζβεζηίνπ

<1%

CLP Γηαβξσηηθφ
Θαη. 1, H314
DSD, C, R34
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Πεξ.

θ.β.

-

215137-3
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Αξ. CAS

WEL

Επεμήγεζε ζπληνκνγξαθηώλ:
CAS-αξ. = Υπεξεζία Φεκηθώλ Πεξηιήςεσλ (Chemical Abstracts Service) EΕ-αξ (Einecs- ή Elincsnumber) = Επξσπατθόο Καηάινγνο
ησλ Εκπνξηθώλ Φεκηθώλ Οπζηώλ ή Επξσπατθόο Καηάινγνο ησλ Κνηλνπνηεζεηζώλ Οπζηώλ (European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances or European LIst of Notified Chemical Substances)
Η πεξηεθηηθόηεηα πξνζδηνξίδεηαη σο; %, % θ.β., % βάξνο θαη'όγθν, %θ.ν., mg/m3, ppb, ppm, βάξνο%, όγθν%.
WEL = Τν πξντόλ έρεη όξην έθζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο (workplace exposure limit), PΒΤ = Τν πξντόλ δειώλεηαη έηζη εθόζνλ είλαη
νπζία PΒΤ ή αΑαΒ.

Πρφιηα: Πηελ θαηαρψξεζε REACH ηνπ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ νη δηαθνξεηηθέο έλπδξεο ελψζεηο ηνπ
πξντφληνο ζεσξνχληαη σο ε ίδηα νπζία κε ηηο άλπδξεο κε αλαθνξά ζηελ εμαίξεζε θαηαρψξεζεο
έλπδξσλ ελψζεσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V ηνπ REACH. Όιεο νη κνξθέο ελδέρεηαη λα είλαη παξνχζεο
ζηα πξντφληα. Ξηζαλνί επηκνιπληέο: Αλζξαθηθφ αζβέζηην, Νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, Σισξηνχρα
αιθαιηθά κέηαιια, Σισξηνχρα κέηαιια αιθαιηθψλ γαηψλ. Ππλήζεο πεξηεθηηθφηεηα πδξνμεηδίνπ ηνπ
αζβεζηίνπ <1%.
Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ θηλδχλνπ, βι. ελφηεηα 16.

Δλόηεηα 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ
4.1 Πεξηγξαθή κέηξσλ πξώησλ
βνεζεηώλ
Δηζπλνή

Κεηαθηλεζείηε ζε θαζαξφ αέξα, παξακείλεηε δεζηνί θαη ζε
αλαπαπηηθή ζέζε.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα ην ρισξηνχρν αζβέζηην 75-99%, CCRoad, CCTech; CCFood Θνθθηψδεο κνξθή

page 3(17)

Δάλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ππνρσξνχλ, αλαδεηήζηε ηαηξηθή
βνήζεηα.
Δπαθή κε ην δέξκα

Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα.
Ξιχλεηε ην δέξκα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ. Ξιχλεηε ηα
ξνχρα πξηλ ηα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά.

Δπαθή κε ηα κάηηα

Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο.
Ξιχλεηε ηα κάηηα ζρνιαζηηθά κε δηάιπκα πιχζεο καηηψλ
ή θαζαξίζηε κε λεξφ επί ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά. Ρα
βιέθαξα πξέπεη λα παξακέλνπλ καθξηά απφ ηνλ νθζαικφ
γηα λα εμαζθαιηζηεί ην ζρνιαζηηθφ πιχζηκν. Εεηήζηε
ηαηξηθή βνήζεηα.

Θαηάπνζε

ΚΖΛ πξνθαιείηε εκεηφ.
Μεπιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ θαη παξάζρεηε άθζνλν λεξφ
πξνο πφζε (ηνπιάρηζηνλ 300ml).
Δάλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ππνρσξνχλ, δεηήζηε ηαηξηθή
βνήζεηα.

4.2. Σα πην ζεκαληηθά
ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, ηόζν
νμείεο όζν θαη θαζπζηεξεκέλεο
Ζ εηζπλνή αεξνιπκάησλ απφ ην πξντφλ κπνξεί λα
εξεζίζεη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Γηα εθάπαμ έθζεζε
δελ είλαη γλσζηέο κε αλαζηξέςηκεο επηδξάζεηο.

Δπαθή κε ην δέξκα

Κπνξεί λα πξνθαιέζεη ήπην εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. Ρν
πξντφλ δελ πξνθαιεί θαζπζηεξεκέλα ζπκπηψκαηα.

Δπαθή κε ηα κάηηα

Κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. Δάλ
ηα κάηηα δελ πιπζνχλ ζρνιαζηηθά, ππάξρεη θίλδπλνο κε
αλαζηξέςηκεο νθζαικηθήο βιάβεο.
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Δηζπλνή

Θαηάπνζε

Κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηνπ νηζνθάγνπ θαη ηνπ
ζηνκάρνπ. Ρν πξντφλ πηζαλφηαηα δελ πξνθαιεί
θαζπζηεξεκέλεο ή κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο.

4.3. Δλδείμεηο αλάγθεο άκεζεο
ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη εηδηθήο
κεηαρείξηζεο

ΚΖΛ πξνθαιείηε εκεηφ. Ρν πξντφλ ελδέρεηαη λα εληζρπζεί
απφ ην πδξνρισξηθφ νμχ απφ ην ζηνκάρη θαη λα
πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηνπ νηζνθάγνπ ή εξεζηζκφ ηνπ
αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Μεπιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ θαη παξάζρεηε άθζνλν λεξφ
πξνο πφζε (ηνπιάρηζηνλ 300ml) θαη παξαθνινπζείηε ηνλ
παζφληα.

Δλόηεηα 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ππξθαγηάο
5.1 Μέζα ππξόζβεζεο
α. Ππληζηψκελα κέζα ππξφζβεζεο
β. Κε ζπληζηψκελα κέζα ππξφζβεζεο

5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην
κείγκα

α. Ρν πξντφλ είλαη άθαπζην. Δπηιέμηε ηα κέζα ππξφζβεζεο
ζχκθσλα κε ηελ ππξθαγηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
β. Δπηηξέπνληαη φια ηα κέζα ππξφζβεζεο. Δπηιέμηε ηα
θαηάιιεια κέζα ππξφζβεζεο ζχκθσλα κε ηελ ππξθαγηά
ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
Θαλέλαο εηδηθφο.
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5.3 πκβνπιέο πξνο ππξνζβέζηεο

Πχκθσλα κε ηελ ππξθαγηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.

Δλόηεηα 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο
6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο,
πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη
δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
6.1.1 Γηα πξνζσπηθφ κε επείγνπζαο
πεξίπησζεο

Βι. ελφηεηα 8 γηα ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

6.1.2 Γηα απνθξηηέο επείγνπζαο
πεξίπησζεο

Βι. ελφηεηα 8 γηα ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

6.2 Πεξηβαιινληηθέο
πξνθπιάμεηο

Απνηξέςεηε ηηο αλεμέιεγθηεο εθθελψζεηο ζην πεξηβάιινλ
(πνηάκηα, πδάηηλα ξεχκαηα, απνρεηεχζεηο θιπ).
Ππκβνπιεπζείηε ηα ζρεηηθά ζελάξηα έθζεζεο πνπ
θαιχπηνπλ ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ζην πεξηβάιινλ,
φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο απνπάγσζεο θαη θαηαζηνιήο ηεο
ζθφλεο.
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6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα
πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό
6.3.1 Ξεξηβάιινληα αλαρψκαηα/
ζηεγαλνπνίεζε
6.3.2 Ππληζηψκελα κέηξα
θαζαξηζκνχ
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6.3.3 Κε ζπληζηψκελα κέηξα
θαζαξηζκνχ

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα

Δάλ εθιπζεί κεγάιε πνζφηεηα ζε επαίζζεηε
πεξηβαιινληηθή πεξηνρή, δεκηνπξγήζηε αλαρψκαηα κε
άκκν ή άιιν αδξαλέο πιηθφ θαη ζπιιέμηε ην πιηθφ.
Θαζαξίζηε φπνηα δηαξξνέο/ κνιχλζεηο ακέζσο κφιηο
ζπκβνχλ.
Ππιιέμηε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ζε
θαηάιιειν θαζαξφ πεξηέθηε, θαηά πξνηίκεζε γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε, εηδάιισο γηα απφξξηςε.
Ξιχλεηε ηελ πεξηνρή ηεο έθιπζεο κε κεγάιε πνζφηεηα
λεξνχ.
Κελ γίλεηαη έθπιπζε κε λεξφ ζε επαίζζεην πεξηβάιινλ.
Βι. ελφηεηα 13 γηα κέηξα ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα.

Δλόηεηα 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή
ρεηξηζκό

Λα γίλεηαη ρξήζε ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν θαη ηα
αηκνζθαηξηθά επίπεδα λα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηα
ζελάξηα έθζεζεο θαη ηα φξηα έθζεζεο ζε ρψξν εξγαζίαο.
Απνθχγεηε ηελ εηζπλνή ζθφλεο.
Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα.
Ξιέλεηε ην δέξκα ή ηα ξνχρα πνπ έρνπλ κνιπλζεί ακέζσο
κεηά ηελ επαθή κε ην πξντφλ.
Αλαθέξεηε φπνηα δεξκαηηθά πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ.
Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 8 γηα ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο θαη ηηο κεηξήζεηο ειέγρνπ αεξηζκνχ.
Θαηά ην ρεηξηζκφ ηνπ πξντφληνο κελ ηξψηε, πίλεηε ή
θαπλίδεηε.
Ξιέλεηε ηα ρέξηα φηαλ νινθιεξψζεηε ηελ εξγαζία κε ην
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πξντφλ.
Βι. ζρεηηθά ζελάξηα έθζεζεο: ES9: Σεηξηζκφο ρισξηνχρνπ
αζβεζηίνπ κε ρακειή απειεπζέξσζε ζθφλεο.
7.2 πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή
θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηπρόλ αζπκβίβαζησλ

Απνζεθεχζηε ζε μεξφ κέξνο, φρη πάλσ απφ ηελ θαλνληθή
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
Λα κελ απνζεθεχεηαη κε νμέα ή ηζρπξά νμεηδσηηθά ή
αλαγσγηθά κέζα.
Απνθεχγεηε ηνλ ππεξβνιηθφ αεξηζκφ θαηά ηη διάρκεια ηης
αποθήκεσζης, θαζψο ην πξντφλ ελδέρεηαη λα απνξξνθήζεη
πγξαζία απφ ηνλ αέξα.
Γελ απαηηείηαη εηδηθφο εμαεξηζκφο. Βιέπε ES9: Σεηξηζκφο
ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ κε ρακειή απειεπζέξσζε ζθφλεο.

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή
ρξήζεηο

Βι. ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα έθζεζεο. Γελ πξνζδηνξίδεηαη
θαλέλα εηδηθφ.

Δλόηεηα 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/ αηνκηθή πξνζηαζία
8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ
Σηκέο εζληθώλ νξίσλ έθζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο, ΔΗ 40, 2005 κε αλαλεώζεηο
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CAS-αξ

1305-62-0

Ολνκαζία
ζπζηαηηθώλ

WEL
8 ώξεο

WEL
5 ιεπηά

Πθφλε (εηζπλεφκελε
πνζφηεηα φπνηαο
ζθφλεο)
Αλαπλεχζηκε ζθφλε

10mg/m
4mg/m

3

δξνμείδην ηνπ
αζβεζηίνπ

5mg/m

3

WEL
15 ιεπηά

3

WEL=Όξην έθζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο (Workplace Exposure Limit)
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Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL)
CAS-αξ

Ολνκαζία
ζπζηαηηθώ
λ

DNEL
(ηξόπνο έθζεζεο)

10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Δξγαδφκελνο DNELεηζπλνή-

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Δξγαδφκελνο DNELεηζπλνή-

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Θαηαλαισηήο, γεληθφο
πιεζπζκφο

10043-52-4
10043-52-4

10043-52-4

10043-52-4

καθξνρξφληα 5mg/m

ελάξην έθζεζεο
Παξάξηεκα
ES9

3

βξαρπρξφληα 10mg/m

ES9

3

DNELεηζπλνή- καθξνρξφληα 2.5mg/m
Σισξηνχρν
αζβέζηην

Θαηαλαισηήο, γεληθφο
πιεζπζκφο
DNELεηζπλνή- βξαρπρξφληα 5mg/m

Σισξηνχρν
αζβέζηην

3

3

ES10 (δελ εκπεξηέρεηαη,
βι. ηελ ηζηνζειίδα ηεο
Tetra Chemicals)
ES10 (δελ εκπεξηέρεηαη,
βι. ηελ ηζηνζειίδα ηεο
Tetra Chemicals)

Ρν δεξκαηηθφ DNELρξεηάδεηαη λα
ζπλαρζεί κφλν εάλ έρεη πξνζδηνξηζηεί
νμχο θίλδπλνο ηνμηθφηεηαο (πνπ νδεγεί
ζε ηαμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε) θαη
είλαη πηζαλφλ λα ππάξμεη κέγηζηε
έθζεζε. Ρα δηαζέζηκα δεδνκέλα δελ
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ζπλεγνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε γηα νμεία
δεξκαηηθή ηνμηθφηεηα.
10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

DNELδέξκα καθξνρξφληεο επηπηψζεηο.
DNEL δελ ζπλάρζεθε.

10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

DNELεηζπλνή καθξνρξφληεο ζπζηεκηθέο
επηπηψζεηο: Γελ ζπλάρζεθε DNEL. Γελ
αλακέλνληαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε
ζπληζηψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε ησλ
1000mg/kg bw CaCl2.

Ρα ES1 γηα ηηο ρξήζεηο ζηελ Ξαξαγσγή θαη ES10 γηα ρξήζεηο απφ ηνλ θαηαλαισηή δελ απνηεινχλ
παξαξηήκαηα απηνχ ηνπ ES.
Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο (PNEC)
CAS-αξ

Ολνκαζία
ζπζηαηηθώλ

PNEC
(ιεπηνκέξεηα ρώξνπ)

ελάξην έθζεζεο
Παξάξηεκα 2

10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Απφζεζε ζην έδαθνο θαη ζε θπηά:

Δάλ ην πξντφλ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα
απνπάγσζε ή θαηαζηνιή
ζθφλεο, βι. ES7 (δελ
εζσθιείεηαη ζε απηφ ην
MSDS).

NEdep*
150g/m2

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Δπαίζζεηα ρεξζαία θπηά: 215mg
ρισξηνχρν άιαο/kg

10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Δπεηδή ε ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ θαη
ρισξίνπ πνηθίιεη αλάκεζα ζηα πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα (0.06-210mg/L), δελ
ζεσξείηαη σθέιηκν λα ζπλαρζεί κηα
γεληθή PNEC γιπθνχ λεξνχ ή PNEC
ζαιάζζηνπ χδαηνο (νχηε
πξνζηηζέκελεο νχηε πεξηνδηθέο ηηκέο)

10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα
ηνμηθφηεηαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ
γιπθνχ λεξνχ ή ησλ ζαιάζζησλ
ηδεκάησλ. Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην
ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ σο ηφληα
αζβεζηίνπ θαη ρισξίνπ, πνπ ζεκαίλεη
φηη δελ απνξξνθά αησξνχκελα
ζσκαηίδηα θαη δελ ζεσξείηαη ρξήζηκν
λα ζπλαρζεί κηα PNECγιπθνχ λεξνχ ή
PNECζαιάζζησλ ηδεκάησλ.

10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα αμηφπηζηα θαη
ζρεηηθά δεδνκέλα ηνμηθφηεηαο ζηνπο
ρεξζαίνπο νξγαληζκνχο. Ρν
ρισξηνχρν αζβέζηην ππάξρεη ζην
πεξηβάιινλ σο ηφληα αζβεζηίνπ θαη
ρισξίνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ
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10043-52-4

Δάλ ην πξντφλ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα
απνπάγσζε ή θαηαζηνιή
ζθφλεο, βι. ES7 (δελ
εζσθιείεηαη ζε απηφ ην
MSDS).
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απνξξνθά αησξνχκελα ζσκαηίδηα θαη
δελ ζεσξείηαη ρξήζηκν λα ζπλαρζεί
κηα PNECρεξζαίνπ πεξηβάιινληνο.
10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο δνθηκέο
ηνμηθφηεηαο γηα ηελ επίπησζε ηνπ
ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ ζηνπο
νξγαληζκνχο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (STP). Δπεηδή
ε ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ θαη
ρισξίνπ πνηθίιεη αλάκεζα ζηα πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα δελ ζεσξείηαη σθέιηκν
λα ζπλαρζεί κηα γεληθή PNECSTP ή
PNECSTP-πξνζηηζέκελε.

10043-52-4

Σισξηνχρν
αζβέζηην

Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηξνθηθέο
πηπρέο, ην κεηαβνιηζκφ θαη ηνπο
κεραληζκνχο δξάζεο ησλ ηφλησλ
αζβεζηίνπ θαη ρισξίνπ, δελ ζεσξείηαη
ρξήζηκν λα ζπλαρζεί κηα PNECζηφκα
(δεπηεξνγελήο δειεηεξίαζε).

* Κηα πξνζεγγηζηηθή “PNEC”, ε ιεγφκελε "ελαπφζεζε ρσξίο επηπηψζεηο" (“no-effect-deposition”,
NEdep) ζπλάρζεθε γηα ηελ νδφ έθζεζεο γηα ελαπφζεζε ηνπ αζβεζηίνπ κέζσ νδηθψλ αιάησλ ή
θαηαζηνιέσλ ζθφλεο. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη νη κνλάδεο αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε κέζσ
ηνπ αέξα, απηή ε ηηκή αληηζηνηρεί ζηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ελαπφζεζε ηνπ CaCl2
απφ ηνλ αέξα ζην έδαθνο ή ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηψλ.
Θακία.

πληζηώκελε δηαδηθαζία
παξαθνινύζεζεο

πφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ απαηηείηαη.
Δάλ ππάξρεη ππνςία ππέξβαζεο ησλ νξίσλ έθζεζεο ζε
ρψξν εξγαζίαο ή ηνπ DNEL γηα ηηο ηηκέο εηζπλνήο,
κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ κεηξήζεηο ηεο ζθφλεο ηνπ
ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ (ζπλνιηθή ζθφλε σο ε ρεηξφηεξε
πεξίπησζε).
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Βηνινγηθέο νξηαθέο ηηκέο

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο
8.2.1 πληζηώκελα κέηξα
ηερληθνύ ειέγρνπ

Βιέπε ES9. Σεηξηζκφο ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ κε ρακειή
απειεπζέξσζε ζθφλεο, γηα ηνπο θαηάιιεινπο κεραληθνχο
ειέγρνπο θαη ηνλ αεξηζκφ.
Ζ θαλνληθή ρξήζε ηνπ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ, ζε κνξθή
θφθθσλ ή ληθάδσλ, δελ απαηηεί εηδηθφ εμαεξηζκφ.

8.2.2 Πξνζσπηθά κέηξα
πξνζηαζίαο, δει. εμνπιηζκόο
αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Πξνζηαζία ησλ καηηώλ/ ηνπ
πξνζώπνπ

Βιέπε ES9. Σξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε πξνζηαζία γηα ηα
κάηηα εάλ είλαη πηζαλή ε επαθή κε ηα κάηηα. Ρα
πεξηζζφηεξα πιηθά γηα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη
πξνζσπίδεο ζα είλαη πηζαλφλ θαηάιιεια, π.ρ.
πνιπαλζξαθηθφ πνιπκεξέο.

Πξνζηαζία γηα ην δέξκα
α) Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ (πιηθό,
πάρνο, ρξόλνο δηείζδπζεο)

Βιέπε ES9.
α) Φνξάηε γάληηα (ειεγκέλα θαηά ΔΛ374) εάλ είλαη πηζαλή
ε κφιπλζε ησλ ρεξηψλ. Ξιέλεηε ακέζσο ην δέξκα πνπ έρεη
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β) Άιιε πξνζηαζία

κνιπλζεί. Ρα θαηάιιεια πιηθά γηα ηα γάληηα είλαη ην
λενπξέλην (ρισξνπξέλην) θαη ην ειαζηηθφ ληηξηιίνπ. Ν
ρξφλνο δηαπφηηζεο γηα ην πιηθφ >0.5 mm είλαη πεξίπνπ 8
ψξεο. Ρα ζπληζηψκελα πιηθά είλαη επίζεο θαηάιιεια γηα
ηηο πξνζκίμεηο ηνπ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ πνπ ζπκβαίλνπλ
θπζηνινγηθά.
Ρα γάληηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί πξέπεη λα πιέλνληαη
ζρνιαζηηθά πξηλ ηελ επφκελε ρξήζε ηνπο.
Αθαηάιιεια πιηθά: Γεξκάηηλα γάληηα (απνζχλζεζε
πιηθνχ).
β) Ξξνζηαζία γηα ην δέξκα θαη ην ζψκα:
Ν ζπλήζεο ξνπρηζκφο εξγαζίαο είλαη θαηάιιεινο.

Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία

πφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ απαηηείηαη. Βιέπε ES9.

8.2.3 Όξηα πεξηβαιινληηθήο
έθζεζεο

Θαλέλα. Ξάξαπηα, αλαηξέμηε ζην ES7 γηα ηελ ελαπφζεζε
ζην έδαθνο θαη ηα θπηά εάλ ην πξντφλ απηφ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνπάγσζε ή θαηαζηνιή ζθφλεο. Ρν
ES7 δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ MSDS. Βι. ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Tetra Chemicals γηα ην MSDS ρισξηνχρν
αζβέζηην ζε πνχδξα.

Δλόηεηα 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
Όια ηα δεδνκέλα ζε απηή ηελ ελόηεηα αθνξνύλ άλπδξν πιηθό, εθηόο αλ άιισο
πξνζδηνξίδεηαη.
Ξνχδξα/ ζηεξεφ

Χξώκα

Ιεπθφ. Ζ νπζία κπνξεί λα έρεη κηθξέο πξνζκίμεηο ζηδήξνπ
πνπ πξνζδίδνπλ κηα ειαθξηά απφρξσζε ζην ηειηθφ πξντφλ
αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε νμείδσζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζηδήξνπ (ζπαζκέλν ιεπθφ, θίηξηλν, ξνδ).

Οζκή

Θακία

Οπδόο νζκήο

Γελ ηζρχεη

pH

7-11 ζε 10% δηάιπκα λεξνχ

εκείν ηήμεο/ πήμεο

782˚C

Αξρηθό ζεκείν βξαζκνύ

>1600˚C

εκείν αλάθιεμεο

Γελ ηζρχεη

Σαρύηεηα εμάηκηζεο

Γελ ηζρχεη

Αλαθιεμηκόηεηα (ηεξεό, αέξην)

Ζ νπζία είλαη άθιεθηε.

Αλώηεξα/Καηώηεξα
όξηαεπθιεθηόηεηαο ή έθξεμεο

Γελ ηζρχνπλ

Όξηα έθξεμεο

Ζ νπζία είλαη κε εθξεθηηθή.

Πίεζε αηκώλ

Ακειεηέα

Ππθλόηεηα αηκώλ

Γελ ηζρχεη

ρεηηθή ππθλόηεηα

2.15g/cm ζηνπο 25˚C
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Όςε/ κνξθή

3
3

2.15g/cm ζηνπο 15˚C

Γηαιπηόηεηα (λεξό)

745g/L ζηνπο 20˚C
1590g/L ζηνπο 100˚C

πληειεζηήο θαηαλνκήο
νθηαλόιεο/λεξνύ

Γελ ηζρχεη γηα αλφξγαλεο νπζίεο
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Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο

Γελ ηζρχεη

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο

Γελ ηζρχεη

Ιμώδεο

Γελ ηζρχεη γηα ζηέξεν πξντφλ

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο

Ζ νπζία είλαη κε εθξεθηηθή.

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο

Ζ νπζία είλαη κε νμεηδσηηθή.

Καηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ

Ρππηθή πνχδξα ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ: D10=8.2κm
(RSD=35.0%), D50=93.2κm (RSD=12.3%),
D90=304.2κm (RSD=2.5%).
Ρα D10%, D50% θαη D90% είλαη ηα αληίζηνηρα
εθαηνζηεκφξηα ηεο θαηαλνκήο κεγέζνπο φγθνπ.
RSD=Πρεηηθή ηππηθή απφθιηζε

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο
Θακία

Δλόηεηα 10: ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα
Ζ νπζία κπνξεί λα αληηδξάζεη κε ηζρπξά αλαγσγηθά ή
νμεηδσηηθά κέζα.

10.2 Χεκηθή ζηαζεξόηεηα

Πηαζεξφ ππφ ηηο ζπληζηψκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη
ρεηξηζκνχ.

10.3 Πηζαλόηεηα
επηθίλδπλσλαληηδξάζεσλ

Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην κπνξεί λα αληηδξάζεη βηαίσο κε
ηζρπξά αλαγσγηθά ή νμεηδσηηθά κέζα.

10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ

Ηζρπξά αλαγσγηθά θαη νμεηδσηηθά κέζα.

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά

Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηηγκαηηζκφ
θαη δηάβξσζε νξηζκέλσλ βαζκψλ αλνμείδσηνπ αηζαιηνχ
θαη ππφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζπλζήθεο ηάζεο κπνξεί
λα πξνθαιέζεη ξσγκαηνγελή δηάβξσζε.
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10.1 Γξαζηηθόηεηα
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10.6 Δπηθίλδπλα
πξντόληααπνζύλζεζεο

Θαλέλα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πξννξηδφκελεο
ρξήζεηο.

Δλόηεηα 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην δηαζπάηαη εχθνια ζε ηφληα αζβεζηίνπ θαη ρισξίνπ ζην λεξφ. Ζ απνξξφθεζε,
ε θαηαλνκή θαη ε απνβνιή ησλ ηφλησλ ξπζκίδνληαη ρσξηζηά. Ρν αζβέζηην θαη ην ριψξην είλαη βαζηθά
ζπζηαηηθά ηνπ νξγαληζκνχ φισλ ησλ δσηθψλ εηδψλ. Ρν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκφ
ηνπ ζθειεηνχ θαη ηε ξχζκηζε ηεο δηαβίβαζεο κελπκάησλ απφ ηα λεχξα, ηεο ζχζπαζεο ησλ κπψλ θαη
ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο. Ρν ριψξην απαηηείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο νζκσηηθήο πίεζεο κεηαμχ ησλ
θπηηάξσλ θαη ηεο ξπζκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ρν αζβέζηην θαη ην ριψξην είλαη θαη ηα δχν νπζηαζηηθά
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ζπληζηάηαη εκεξήζηα πξφζιεςε πεξηζζνηέξσλ απφ
1000mg απφ θαζέλα απφ ηα ηφληα. Όζνλ αθνξά ζηνπο πγηείο αλζξψπνπο, ε κέγηζηε αλεθηή
πξφζιεςε γηα ην αζβέζηην αλέξρεηαη ζε 2500mg αλά εκέξα (πνπ αληηζηνηρεί ζε 6.9g CaCl2 αλά
εκέξα) (Κφληκε Δπηηξνπή γηα ηελ Δπηζηεκνληθή Αμηνιφγεζε ησλ Γηαηξνθηθψλ Ξξνζιήςεσλ
Αλαθνξάο, [Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes], 1999).
Γηα ην ριψξην, ε πξφζιεςε αλαθνξάο νξίδεηαη ζηα 2500mg/εκέξα (πνπ αληηζηνηρεί ζε 3.9g CaCl2
αλά εκέξα) (πνπξγείν γείαο, ΖΒ, 1991). Ζ εθηηκνχκελε πξφζιεςε ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ ζε
κνξθή πξφζζεησλ ηξνθψλ (160-345mg/εκέξα) είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ απηέο ηηο ηηκέο.
Ππλεπάγεηαη φηη ε θαζηέξσζε κηαο απνδεθηήο εκεξήζηαο πξφζιεςεο [ADI] γηα ην ρισξηνχρν
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα ην ρισξηνχρν αζβέζηην 75-99%, CCRoad, CCTech; CCFood Θνθθηψδεο κνξθή
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αζβέζηην δελ έρεη ζεσξεζεί αλαγθαία απφ ηελ JECFA (Θνηλή Δπηηξνπή Δηδηθψλ ηνπ Νξγαληζκνχ
Ρξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο / Ξαγθφζκηνο Νξγαληζκφο γείαο αλαθνξηθά κε ηα Ξξφζζεηα Ρξνθίκσλ Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives; 1974, 2001). Νπφηε, κηθξέο πνζφηεηεο ηνπ
πξντφληνο είλαη θπζηνινγηθά αβιαβείο, εθηφο εάλ έξζνπλ ζε επαθή κε ηα κάηηα.
α) Ομεία ηνμηθόηεηα
Βξαρππξφζεζκε έθζεζε
Καηάποζη: Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην ελδέρεηαη λα εξεζίζεη ηνλ νηζνθάγν θαη ην ζηνκάρη.
LD50: 2301mg/kg bw (αξζεληθνί/ ζειπθνί αξνπξαίνη). Κέζνδνο ΝΝΠΑ 401.
Ειζπνοή: Κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ησλ βιελλνγφλσλ κεκβξαλψλ ηνπ θάξπγγα θαη ηνπ
ιαηκνχ θαη κηα δπζάξεζηε αίζζεζε ζην ζηφκα ακέζσο κεηά ηηο πξψηεο εηζπλνέο, εάλ ηα επίπεδα
ζθφλεο είλαη πςειήο ζπγθέληξσζεο.
Πχκθσλα κε ηε ζηήιε 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VIII ηνπ REACH, δελ απαηηείηαη ε δηεμαγσγή κειέηεο
νμείαο εηζπλνήο, θαζψο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νμεία ηνμηθφηεηα κέζσ
δχν άιισλ νδψλ έθζεζεο. Βι. σζηφζν "Άιιεο πιεξνθνξίεο" παξαθάησ γηα ηελ έκπεηξα ζε
αλζξψπνπο.
Επαθή με ηα μάηια: Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθφ γηα ηα κάηηα, θαηεγνξία 2.
Ζ επίπησζε είλαη φκσο ηνπηθή θαη δελ αλακέλεηαη πξφζιεςε ή άιιεο ζπζηεκηθέο ηνμηθέο επηπηψζεηο
κέζσ ηεο επαθήο κε ηα κάηηα.
Επαθή με ηο δέρμα:
LD50 (δεξκαηηθφ) >5000mg/kg bw (άλδξεο/γπλαίθεο)
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Μαθξνπξόζεζκε έθζεζε:
Καηάποζη: Ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπληζηψκελε εκεξήζηα πξφζιεςε ησλ 1000mg/kg bw CaCl 2
δελ αλακέλνληαη παξελέξγεηεο καθξνπξφζεζκεο έθζεζεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
Ειζπνοή: Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηνμηθνθηλεηηθή θαη ηνλ
θαλνληθφ θπζηνινγηθφ ξφιν ηνπ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ, δελ αλακέλνληαη ζπζηεκηθέο επηπηψζεηο
κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε έθζεζε.
Επαθή με ηα μάηια: Γελ αλακέλνληαη ηνμηθέο επηπηψζεηο, εθηφο απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ρισξηνχρνπ
αζβεζηίνπ πνπ πξνθαινχλ εξεζηζκφ. Βι. παξαθάησ ζρεηηθά κε ηνλ νθζαικηθφ εξεζηζκφ.
Επαθή με ηο δέρμα: Γελ αλακέλνληαη ηνμηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ καθξνπξφζεζκε δεξκαηηθή
έθζεζε ηνπ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ. Ζ πξφζιεςε απφ ην δέξκα είλαη πηζαλφλ αξγή θαη ην αζβέζηην
θαη ην ριψξην είλαη ηφληα πνπ ππάξρνπλ εθ ηεο θχζεσο ζηνλ νξγαληζκφ.
β) Γηάβξσζε ηνπ δέξκαηνο/ εξεζηζκόο
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην κπνξεί λα πξνθαιέζεη κέηξην εξεζηζκφ ζην δέξκα, εηδηθά ην άλπδξν
ρισξηνχρν αζβέζηην.
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην σζηφζν δελ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθφ ηνπ δέξκαηνο. Γελ είλαη εξεζηζηηθφ
ζηα θνπλέιηα ζχκθσλα κε ην ΝΝΠΑ 404.
Μακροπρόθεζμες επιπηώζεις:
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην δελ είλαη εξεζηζηηθφ γηα ην δέξκα. Νπφηε δελ αλακέλνληαη ηνπηθέο
επηπηψζεηο απφ ηε δεξκαηηθή έθζεζε. Ξάξαπηα, πάζα καθξνπξφζεζκε έθζεζε ζε δηάιπκα λεξνχ κε
ήπηα εξεζηζηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηνπηθή δεξκαηίηηδα θαη εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο ζε επαίζζεηα
άηνκα
γ) νβαξή νθζαικηθή βιάβε/ εξεζηζκόο
Άλπδξν ρισξηνχρν αζβέζηην (θνπλέιη): Δμαηξεηηθά εξεζηζηηθφ ΝΝΠΑ 405.
Γη-θαη ηεηξαυδξηθφ ρισξηνχρν αζβέζηην (θνπλέιη): Δξεζηζηηθφ (ΝΝΠΑ 405).
Δμαυδξηθφ ρισξηνχρν αζβέζηην (θνπλέιη): Κέηξηα εξεζηζηηθφ (ΝΝΠΑ 405).
Ζ δηαθνξά ζηνλ νθζαικηθφ εξεζηζκφ αλάκεζα ζηελ άλπδξε νπζία θαη ηηο έλπδξεο νπζίεο κπνξεί λα
επεμεγεζεί κε ηελ αληίδξαζε φηαλ ην άλπδξν ρισξηνχρν αζβέζηην πξνζιακβάλεη θξπζηάιινπο
λεξνχ απφ ηνλ νθζαικφ. Απηή ε αληίδξαζε είλαη εμσζεξκηθή θαη εξεζίδεη ηνλ νθζαικφ πξνθαιψληαο
ηελ μεξαζία ησλ θαθψλ θαη πξνθαιεί βιάβε φηαλ ππάξρεη θαη ζεξκφηεηα.
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Ζ καθξνπξφζεζκε επαθή κε ηνλ νθζαικφ ή κε θαηάιιειε πιχζε ηνπ νθζαικνχ ακέζσο κεηά ηελ
έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε αληηζηξέςηκε νθζαικηθή βιάβε.
δ) Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ή ηνπ δέξκαηνο
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην δελ επαηζζεηνπνηεί ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ή ην δέξκα.
Πχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 1 Ξαξάξηεκα ΣΗ ηνπ REACH ε δνθηκή δελ θξίλεηαη επηζηεκνληθά
απαξαίηεηε. Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην δελ ζεσξείηαη φηη έρεη ηδηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο, βάζεη ηνπ
θπζηνινγηθνχ ξφινπ θαη ησλ δχν ζπζηαηηθψλ ηφλησλ, θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ
αλαθεξζεί πνηέ επηπηψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα θαλέλα απφ ηα δχν ηφληα, παξά ηε καθξνρξφληα
ηζηνξηθή θαη επξεία ρξήζε (π.ρ. κέζσ ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ).
ε) Μεηαιιαθηηθόηεηα
Γνθηκή αλάζηξνθεο κεηάιιαμεο ζε βαθηεξίδηα: Αξλεηηθή γηα ζαικνλέια. Typhimurium, άιιν:
TA92, TA1535, TA100, TA1537, TA94, TA98 (ειέγρζεθαλ φινη νη ηχπνπ ζηειερψλ/ θπηηάξσλ), met.
act.: with; θπηηαξνηνμηθφηεηα: φρη, αιιά ειέγρζεθε κέρξη ηα φξηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ.
In vitro δνθηκαζία ρξσκνζσκηθήο αλσκαιίαο ζε θχηηαξα ζειαζηηθψλ (ρξσκνζσκηθή αλσκαιία)
αξλεηηθή γηα πλεπκνληθνχο ηλνβιάζηεο ζε θηλέδηθα ράκζηεξ (ειέγρζεθαλ φιεο νη ηχπνη ζηειερψλ/
θπηηάξσλ)
Όιεο νη δνθηκέο γηα γνληδηνηνμηθέο ηδηφηεηεο ήηαλ αξλεηηθέο. Ρν αζβέζηην θαη ην ριψξην είλαη βαζηθά
ζπζηαηηθά ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ νπζία δελ αλακέλεηαη λα είλαη γνληδηνηνμηθή.
ζη) Καξθηλνγέλεζε
ην ρισξηνχρν αζβέζηην δελ είλαη γνληδηνηνμηθφ In vivo. Ρν αζβέζηην θαη ην ριψξην είλαη θαη ηα δχν
νπζηαζηηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ζπληζηάηαη εκεξήζηα πξφζιεςε
πεξηζζνηέξσλ απφ 1000mg απφ θαζέλα απφ ηα ηφληα. Βάζεη απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, δελ
ζπκπεξαίλεηαη φηη ε νπζία είλαη θαξθηλνγελήο.
δ) Αλαπαξαγσγηθή ηνμηθόηεηα
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην ζπλήζσο δελ θηάλεη ζην έκβξπν ή ηα αξζεληθά θαη γπλαηθεία φξγαλα
αλαπαξαγσγήο φηαλ ππάξρεη έθζεζε απφ ηνπ ζηφκαηνο, δεξκαηηθή ή κε εηζπλνή, θαζψο δελ
εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα.
Γηεμήρζε κηα αλαπηπμηαθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο έθζεζε ζε 3 είδε (πνληίθηα,
αξνπξαίνπο θαη θνπλέιηα). Θαη ζηα ηξία είδε δελ ππήξμαλ επηπηψζεηο ζηε κεηξφηεηα ή
ηεξαηνγέλεζεο κε ην ρισξηνχρν αζβέζηην θαη ηα επίπεδα NOAEL ήηαλ πάλσ απφ ηελ πςειφηεξε
δφζε πνπ ρνξεγήζεθε. Νπφηε ην ρισξηνχρν αζβέζηην δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία αλαπαξαγσγηθή
ηνμηθφηεηα.
ε) Δηδηθή ηνμηθόηεηα νξγάλνπ-ζηόρνπ (κνλαδηθή έθζεζε)
Αλαπλεπζηηθή νδφο: δελ είλαη εξεζηζηηθφ.
ζ) Δηδηθή ηνμηθόηεηα νξγάλνπ-ζηόρνπ (επαλαιακβαλόκελε έθζεζε
Αλαπλεπζηηθή νδφο: δελ είλαη εξεζηζηηθφ.
η) Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο
Γελ ηζρχεη γηα ζηέξεα νπζία.
θ) Άιιεο πιεξνθνξίεο
Δκπεηξία εηζπλνήο ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ ζε αλζξψπνπο (Vinnikov): Δμήληα πέληε αζζελείο κε
θπκαηίσζε (51 άλδξεο, 14 γπλαίθεο, ειηθίαο απφ θάησ ησλ 30 έσο 50 εηψλ) έιαβαλ εηζπλνέο
αεξνιχκαηνο κε 2-5% πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ. Ν αξηζκφο ησλ εηζπλνψλ
πνηθίιε απφ θάησ ησλ 10 (24 αζζελείο) κέρξη πάλσ απφ 30 (2 αζζελείο). Αξθεηνί αζζελείο αλέθεξαλ
εξεζηζκφ ησλ βιελλνγφλσλ κεκβξαλψλ ηνπ θάξπγγα θαη ηνπ ιαηκνχ θαη κηα άζρεκε αίζζεζε ζην
ζηφκα ακέζσο κεηά ηηο πξψηεο εηζπλνέο. Όκσο, ε ζπρλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ πεξηγξάθεθε
απφ ηνπο ζπγγξαθείο σο ειάρηζηε. Ρν ζχλνιν ησλ εηζπλνψλ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ αλαθέξζεθε φηη
είρε επσθειείο επηπηψζεηο ζηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο.
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Δλόηεηα 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
12.1 Σνμηθόηεηα
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην δελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ.
Ρν αζβέζηην θαη ην ριψξην είλαη ηφληα πνπ ζπλαληψληαη εθ ηεο θχζεσο ζε νιφθιεξν ην νηθνζχζηεκα
θαη δελ αλακέλεηαη θακία καθξνρξφληα αξλεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ έθιπζε ηνπο.
ςειέο πνζφηεηεο ηφλησλ ρισξίνπ ελδέρεηαη σζηφζν λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθή δηαηαξαρή θαη βιάβε
ζε έλα επαίζζεην πεξηβάιινλ.
Ομεία ηνμηθόηεηα
Τάξηα (Pimephales promelas) LC50 (96 h): 4630mg/L
LC50 (48 h): >6560mg/L
LC50 (24 h): >6660mg/L
Κέζνδνο: άιιε: EPA/600/4-90/027, EPA/600/6-91/003
Τάξηα (Pimephales promelas) LC50 (48 h): 2400mg/L βάζεη: θηλεηηθφηεηαο (ζηαηηθφ, ΝΝΠΑ 202)
Φχθηα: Selenastrum capricornutum (λέα νλνκαζία: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 (72 h): 2900mg/L βάζεη: βηνκάδαο
EC50 (72 h): >4000mg/L βάζεη: βαζκνχ αλάπηπμεο
EC20 (72 h): 1000mg/L βάζεη: βηνκάδαο
Νδεγία ΝΝΠΑ 201 (Γνθηκαζία αλαζηνιήο ηεο αλάπηπμεο ησλ θπθψλ)
θχθε/θπαλνβαθηήξηα: Pseudokirchneriella subcapitata (φπσο Selenastrum capricornutum.
EC50 (72 h) 2,9 θαη EC20 1,0mg/L, Νδεγία ΝΝΠΑ 201.
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Μαθξνπξόζεζκε ηνμηθόηεηα
Τάξηα: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αμηφπηζηεο κειέηεο.
Crustaceans (Daphnia magna): EC50 (21 d): 610mg/L βάζεη: αλαπαξαγσγηθήο αληθαλφηεηαο
EC16 (21 d): 320mg/L βάζεη: αλαπαξαγσγηθήο αληθαλφηεηαο
LC50 (21 d): 920mg/L βάζεη: ζλεζηκφηεηαο
Ζ κέζνδνο δελ αλαθέξεηαη
Φχθε: EC10/LC10 ή NOEC γηα θχθε ηνπ γιπθνχ λεξνχ: 1000mg/L
Χεξζαίνη νξγαληζκνί
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην δηαζπάηαη ζε ηφληα αζβεζηίνπ θαη ρισξίνπ θαη ηα ηφληα ρισξίνπ δελ
απνξξνθνχλ ζσκαηηδηαθή χιε. Ρα ηφληα αζβεζηίνπ κπνξνχλ λα πξνζδεζνχλ ζηε ζσκαηηδηαθή χιε ή
λα ζρεκαηίζνπλ ζηαζεξά αλφξγαλα άιαηα κε ζεηηθά ή αλζξαθηθά ηφληα, αιιά ην αζβέζηην ππάξρεη
θπζηθά ζην έδαθνο. Νπφηε, δελ είλαη πηζαλέο επηπηψζεηο ή παξελέξγεηεο απφ ηελ έθζεζε ζην
έδαθνο.
Φπηά
Ρν αζβέζηην είλαη γλσζηφ σο νπζηαζηηθφ ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηα ςειά θπηά θαη δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθνχο ξφινπο γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ θπηηαξηθψλ ζηξψζεσλ, ην δηαρσξηζκφ ησλ θπηηάξσλ
θαη ηελ επηκήθπλζε ησλ θπηηάξσλ. Ρν ριψξην είλαη έλα νπζηαζηηθφ ηρλνζηνηρείν γηα ηα θπηά θαη
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο νζκσηηθήο πίεζεο ησλ θπηηάξσλ (SIDS, 2002).
Όκσο, νη πςειέο δφζεηο κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα επαίζζεηα θπηά
Πε κηα κειέηε Εάραξα ζθελδάκνπ (Acer saccharum) εθηέζεθαλ ζε απνξξνή ρισξηνχρνπ λαηξίνπ θαη
ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ γηα 6 ρεηκψλεο (ζπλνιηθή δφζε 11.2 ηφλνη/ εθηάξην αλά δφζε θαη 15 δφζεηο
αλά ρεηκψλα αλά εβδνκαδηαία δηαζηήκαηα, πνπ ηζνχληαη κε ζπλνιηθά 11.2kg/m2 θαη 1.87kg/m2
θάζε ζεδφλ).
Απνηειέζκαηα: Έρεη αλαθεξζεί βιάβε ζε παξφδηα βιάζηεζε θαη νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ
απνξξφθεζε αιάησλ απφ ην θχιισκα. Ρα θχιια απηψλ ησλ δέληξσλ ζθελδάκσλ πεξηείραλ 3 έσο 6
θνξέο κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ρισξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπζηάδα ειέγρνπ. Ζ βιάβε ησλ
ζθελδάκσλ πνίθηιιε αιιά ζπζρεηίζηεθε κε ηε ζπγθέληξσζε ρισξίνπ ζηα θχιια.
Κηα επηηφπηα κειέηε κε δέληξα ειάηεο (Picea sp.) δηεμήρζε επί δέθα εβδνκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηκψλα κε ζπλνιηθή δφζε 1.5kg/m2 NaCl, CaCl2 ή κείγκαηνο 75/25 NaCl/CaCl2.
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα ην ρισξηνχρν αζβέζηην 75-99%, CCRoad, CCTech; CCFood Θνθθηψδεο κνξθή
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Ξαξνπζία ηνπ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ ε πξφζιεςε CI- ζηε ξίδα αλεζηάιε. πάξρνπλ επηπηψζεηο ηνπ
ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ αιιά εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ CI-.
Δπηπηώζεηο ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ δνπλ ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
Γελ ππάξρεη δηαζέζηκε κειέηε. Ρν αζβέζηην παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ησλ θπηηαξηθψλ
ζηξψζεσλ. Ρν ριψξην είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ ηρλνζηνηρείν γηα ηα βαθηήξηα θαη δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε θσηνζχλζεζε θαη ηελ σζκνξχζκηζε. Γελ ππάξρεη ππνςία παξελεξγεηψλ γηα
κηθξννξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο
Πχκθσλα κε ηε ζηήιε 2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ REACH ε δνθηκή βηνδαζπαζηκφηεηαο δελ
ρξεηάδεηαη λα δηεμαρζεί εθφζνλ ε νπζία είλαη αλφξγαλε.
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην δηαζπάηαη εχθνια ζε ηφληα αζβεζηίνπ θαη ρισξίνπ, ελψ θαη ηα δχν ηφληα
είλαη νπζηαζηηθά ζπζηαηηθά ηνπ νξγαληζκνχ φισλ ησλ δψσλ. Γελ αλακέλεηαη βηνζπζζψξεπζε ή
βηνκεγέζπλζε γηα ην ρισξηνχρν αζβέζηην.
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην δηαζπάηαη ζε ηφληα αζβεζηίνπ θαη ρισξίνπ θαη ηα ηφληα ρισξίνπ δελ
απνξξνθνχλ ζσκαηηδηαθή χιε. Ρα ηφληα αζβεζηίνπ κπνξνχλ λα πξνζδεζνχλ ζηα ζσκαηίδηα εδάθνπο
ή λα ζρεκαηίζνπλ ζηαζεξά αλφξγαλα άιαηα κε ζεηηθά ή αλζξαθηθά ηφληα, αιιά ην αζβέζηην ππάξρεη
θπζηθά ζην έδαθνο.
12.5 Απνηειέζκαηα γηα αμηνιόγεζε PΒΣ ή αΑαΒ
Γελ ηζρχεη γηα αλφξγαλεο νπζίεο. Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΣΗΗΗ ηνπ Θαλνληζκνχ REACH
1907/2006/EΘ νη αλφξγαλεο νπζίεο δελ ππάγνληαη ζε αμηνιφγεζε PΒΡ.
12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Θακία εηδηθή.
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Δλόηεηα 13: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε
13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο
απνβιήησλ

Πξντόλ
Δάλ ε αλαθχθισζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε δελ είλαη
πξαθηηθέο ιχζεηο, ηφηε ην πξντφλ πξέπεη λα απνξξηθζεί
ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο
θαλνληζκνχο. Έλαο θαηάιιεινο ηξφπνο δηάζεζεο είλαη
ε απφζεζε ζε ΣΡΑ ή ε ειεγρφκελε εθπνκπή ζε κεγάιν
παξαιήπηε, κε θπζηθά εκθαληδφκελα επίπεδα ηφλησλ
αζβεζηίνπ θαη ρισξίνπ, φπσο ζηε ζάιαζζα. Λα κελ
δηαηίζεηαη κε νμέα ή ηζρπξά νμεηδσηηθά ή αλαγσγηθά
κέζα.
πζθεπαζία
Δάλ ε αλαθχθισζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε δελ είλαη
πξαθηηθέο ιχζεηο, ηφηε ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα
απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο,
πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θαλνληζκνχο.
Θαζαξίζηε ηε ζπζθεπαζία κε λεξφ θαη απνξξίςηε ην
λεξφ ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο.
Ζ ζπζθεπαζία κπνξεί λα απνηεθξσζεί ζε
εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο.

Κσδηθνί απνβιήησλ (EWC)

Αλάινγα κε ην πνχ παξάγνληαη ηα απφβιεηα.
Ρν ρισξηνχρν αζβέζηην έρεη επξεία ρξήζε ζε πνιιέο
ηνκείο θαη δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ φινη νη θσδηθνί ζε
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απηφ ην MSDS.
Σν πξντνόλ ηαμηλνκείηαη σο
επηθίλδπλν απόβιεην

Όρη

Κσδηθνί απνβιήησλ (EWC) γηα ηνλ
πεξηέθηε

15 01 02 (πιαζηηθή ζπζθεπαζία), 15 01 05 (κεγάιεο
ζαθνχιεο ζχλζεηεο ζπζθεπαζίαο)

Έλα κε ζρνιαζηηθά θαζαξηζκέλν
δνρείν ζεσξείηαη επηθίλδπλν
απόβιεην

Όρη

Άιιεο πιεξνθνξίεο

Βι. ελφηεηα 8 γηα αηνκηθή πξνζηαζία θαηά ην ρεηξηζκφ
απνβιήησλ ηνπ πξντφληνο.

Δλόηεηα 14: Πιεξνθνξίεο κεηαθνξάο
Γελ ξπζκίδνληαη σο επηθίλδπλα πξντφληα.

14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ

-

14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο
ΟΗΔ

-

14.3 Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε
κεηαθνξά

-

14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο

-

14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη

-

14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ
ρξήζηε

-

14. 7 Χύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε
ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο
MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC

-
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Γεληθά
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Δλόηεηα 15: Ρπζκηζηηθέο πιεξνθνξίεο

15.1 Καλνληζκνί/Ννκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα, πγεία θαη πεξηβάιινλ εηδηθνί γηα ηελ νπζία
ή ην κείγκα
Βι. EH44 DUST: ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Ζ αμηνιφγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο δηελεξγείηαη γηα ην ρισξηνχρν αζβέζηην ζχκθσλα κε ην άξζξν 14
ηνπ REACH.

Δλόηεηα 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο

Απηό ην MSDS πεξηέρεη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εθόινπζεο ελόηεηεο:
Ρν παξφλ MSDS είλαη πιήξσο αλαζεσξεκέλν ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο CLP θαη REACH θαη έρεη
ηξνπνπνηεζεί ζε πνιιέο ελφηεηεο σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ρεκηθήο αζθάιεηαο ζηελ
θαηαρψξεζε REACH.
Απηφ ην MSDS ππεξηζρχεη φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ.
Γειώζεηο θηλδύλνπ θαη πξνθπιάμεσλ ζε πιήξεο θείκελν από ηηο ελόηεηεο 2 θαη 3(CLP):
H314: Ξξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαχκαηα θαη νθζαικηθή βιάβε.
H319: Ξξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ.
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο γηα ην ρισξηνχρν αζβέζηην 75-99%, CCRoad, CCTech; CCFood Θνθθηψδεο κνξθή

page 15(17)

P280: Λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα
κάηηα/ πξφζσπν.
P305+P351: ΔΑΛ ΔΟΘΔΗ ΠΔ ΔΞΑΦΖ ΚΔ ΡΑ ΚΑΡΗΑ: Μεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά.
P337+P313: Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθφο εξεζηζκφο: Ππκβνπιεπζείηε/επηζθεθζείηε γηαηξφ.
Καηεγνξίεο θηλδύλνπ από ηηο ελόηεηεο 2 θαη 3 ζε πιήξεο θείκελν ζύκθσλα κε ηελ DSD
67/548/EEΚ.
Xi = Δξεζηζηηθφ (Irritating)
C = Γηαβξσηηθφ (Corrosive)
Φξάζεηο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο από ηηο ελόηεηεο 2 θαη 3 ζε πιήξεο θείκελν ζύκθσλα κε
ηελ DSD 67/548/EEΚ.
R34 Ξξνθαιεί εγθαχκαηα
R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα.
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Πεγέο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ παξόληνο MSDS

Registration dossier according to the REACH regulation (Αξηζκφο θαθέινπ θαηά ηνλ
θαλνληζκφ REACH)

ESIS (European chemical Substances Information System / Δπξσπατθφ Πχζηεκα
Ξιεξνθνξηψλ γηα Σεκηθέο Νπζίεο)

Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing, Krister Forsberg (Νδεγφο γξήγνξεο
επηινγήο γηα πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ απφ ρεκηθέο νπζίεο, Krister Forsberg)

Vinnikov PL, Slepova RI, Sataev IF (1962). Inhalation of calcium chloride aerosols in
complex therapy of pulmonary tuberculosis. Kazan Med Zh., 4, 7-9. (Vinnikov PL, Slepova
RI, Sataev IF (1962). Δηζπλνή αεξνιπκάησλ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ ζε ζπλδπαζηηθή
ζεξαπεία πλεπκνληθήο θπκαηίσζεο. Kazan Med Zh., 4, 7-9.)

OECD SIDS Initial Assessment Report, Oct. 2002. Calcium chloride (ΝΝΠΑ SIDS Έθζεζε
Αξρηθήο αμηνιφγεζεο, Νθη. 2002. Σισξηνχρν αζβέζηην)

Άιιεο πιεξνθνξίεο:
Ξαξέρεηε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα απνθχγεηε/ ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ έθζεζε
θαηά ην ρεηξηζκφ ηνπ πξντφληνο.
Νη δειψζεηο πξνθχιαμεο επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ CLP 1272/2008 άξζξν 28. Νη
δειψζεηο πξνθχιαμεο γηα Δξεζηζηηθφ γηα ηνπο νθζαικνχο, Θαηεγνξία 2 δελ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη
κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε κνξθή ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά. Ν
θαηαρσξψλ δελ θξίλεη απαξαίηεηε ηε ρξήζε ηεο δήισζεο "Ο264: Ξιχλεηε...ζρνιαζηηθά κεηά ην
ρεηξηζκφ" θαη ηεο "Ο338 Αθαηξέζηε ηνπο θαθνχο επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη είλαη εχθνιν. Ππλερίζηε
ην πιχζηκν." Ζ πιήξεο ζπκθσλεκέλε ηαμηλφκεζε CLPθαη επηζήκαλζε δίδνληαη ζηελ θνηλή ππνβνιή
ηνπ IUCLID ελφηεηα 2.1.
Θαλνληθά ν θαηαρσξψλ ρξεζηκνπνηεί κφλν ηηο παξαθάησ δειψζεηο πξνθχιαμεο ζηελ επηζήκαλζε
(βι. ελφηεηα 2 ηνπ παξφληνο MSDS):
P280: Λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα
κάηηα/ πξφζσπν.
P305+P351: ΔΑΛ ΔΟΘΔΗ ΠΔ ΔΞΑΦΖ ΚΔ ΡΑ ΚΑΡΗΑ: Μεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά.
P337+P313: Δάλ δελ ππνρσξεί ν νθζαικηθφο εξεζηζκφο: Ππκβνπιεπζείηε/επηζθεθζείηε γηαηξφ.
Νη άιιεο δειψζεηο πξνθχιαμεο (Ο264 θαη Ο338) είλαη απηέο πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηελ ελφηεηα 4
"Κέηξα πξψησλ βνεζεηψλ" θαη ζην ES ζην πιήξεο MSDS.
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Ρν δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο βαζίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ REACH ΔΘ 1907/2006 θαη ηνλ θαλνληζκφ
ΔΔ453/2010.
Ραμηλφκεζε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ CLP ΔΘ1272/2008 θαη ηελ νδεγία 67/548/ΔΝΘ.
Νη νλνκαζίεο ζηελ ελφηεηα 3 δίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ελαξκνληζκέλεο ηαμηλνκεκέλεο νπζίεο ζην
Ξαξάξηεκα VI, CLP ηνπ θαλνληζκνχ ΔΘ/1272/2008. Βι. άξζξν 18 ζηνλ θαλνληζκφ CLP.
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