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ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Μορφή προϊόντος : Προΐόν 

Όνομα του προϊόντος : VALVE REGULATED AGM NON-SPILLABLE BATTERY 

Κωδικός προϊόντος : YBX9000 Series, HJ Series, High Performance MF & VRLA MF Valve Regulated Lead Acid 

Battery 

Άλλα μέσα ταυτοποίησης : Electric storage, AGM (Absorbed Glass Mat), Lead Acid Battery-Non-Spillable 

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

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις 

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Εκκίνηση, μίζα για αυτοκίνητα, φορτηγά & μοτοσικλέτες 

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Περιορισμοί στη χρήση : Οτιδήποτε άλλο εκτός από τα παραπάνω 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : Ιταλία 

GS Yuasa Battery Italy Srl. 

Υπεύθυνος: Marco FILIPPI (Technical Manager) 

Τηλέφωνο: (+39) 02-3800-91-08   

Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail): marco.filippi@gs-yuasa.it 

Γλώσσα: Ιταλικά, Αγγλικά 

Monday - Friday 8:30 – 12:00, 2:00 – 5.30 

 

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 

επείγουσας ανάγκης 

Σχόλια 

Κύπρος Κέντρου Δηλητηριάσεων   1401 ώρες λειτουργίας 24 

ώρες/24ωρο, 7 ημέρες 

την εβδομάδα 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

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

Acute Tox. 4 (Από του στόματος) H302   

Acute Tox. 4 (Εισπνοή:σκόνη,ομίχλη) H332   

Skin Corr. 1A H314   

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος:  

Europark Fichtenhain B 17 

47807 Krefeld 

Γερμανία 

Τηλέφωνο: +49 (0) 2151 82095 00 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail): info@gs-yuasa.de  

 

Προμηθευτής: 

GS Yuasa Battery Europe Limited 

Unit 22 Rassau Industrial Estate  

Ebbw Vale, Gwent 

Τηλέφωνο: +44 (0) 1495 350121 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail): tech.info@gs-yuasa.uk  
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Eye Dam. 1 H318   

Repr. 1A H360   

Lact. H362   

STOT RE 1 H372   

Aquatic Acute 1 H400   

Aquatic Chronic 1 H410   

Για το πλήρες κείμενο των κατηγοριών και των δηλώσεων H και EUH: ανατρέξτε στο τμήμα 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) : 

    

  

  GHS05 GHS07 GHS08 GHS09   

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος 

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H302+H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. 

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 

H360 - Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. 

H362 - Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. 

H372 - Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P201 - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά. 

P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε 

εμετό. 

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως 

όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με 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. 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Άλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν σε ταξινόμηση : Ο μόλυβδος ενδέχεται να είναι τοξικός για το αίμα, τα νεφρά, το κεντρικό νευρικό σύστημα. 

 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Δεν περιέχει ουσίες PBT/vPvB ≥ 0,1%, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH 

 

Συστατικό 

Μόλυβδος (Pb) (7439-92-1) Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

 

Η ουσία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για ιδιότητες ενδοκρινικής 

διαταραχής ή δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της 

Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605 
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Συστατικό 

Μόλυβδος (Pb)(7439-92-1) Η ουσία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 

παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν 

αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 

στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της 

Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.1. Ουσίες 

Δεν ισχύει 

3.2. Μείγματα 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 

προϊόντος 

% Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 

1272/2008 ΕΚ [CLP] 

Μόλυβδος (Pb) 

ουσ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων 

ουσιών REACH (Μόλυβδος) 

ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο 

χώρο εργασίας 

αριθμός CAS: 7439-92-1 

Κωδ.-ΕΕ: 231-100-4 

Νο. καταλόγου: 082-013-00-1 

59 – 90 Repr. 1A, H360FD 

Lact., H362 

STOT RE 1, H372 

Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

Lead dioxide αριθμός CAS: 1309-60-0 

Κωδ.-ΕΕ: 215-174-5 

30 – 45 Acute Tox. 4 (Από του στόματος), H302 

(ATE=500 mg/kg σωματικού βάρους) 

Acute Tox. 4 (Εισπνοή:ατμού), H332 

Repr. 1A, H360 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

θειικό οξύ … % αριθμός CAS: 7664-93-9 

Κωδ.-ΕΕ: 231-639-5 

Νο. καταλόγου: 016-020-00-8 

Νο-REACH: 01-2119458838-20 

10 – 30 Skin Corr. 1A, H314 

Lead sulphate αριθμός CAS: 7446-14-2 

Κωδ.-ΕΕ: 231-198-9  

0,5 – 1 Acute Tox. 4 (Από του στόματος), H302 

(ATE=500 mg/kg σωματικού βάρους) 

Acute Tox. 4 (Διά της εισπνοής), H332 

(ATE=1,5 mg/l/4h) 

Repr. 1A, H360 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Chronic 1, H410 

Κασσίτερος 

ουσία για την οποία υπάρχει κοινοτικό όριο έκθεσης στο 

χώρο εργασίας 

αριθμός CAS: 7440-31-5 

Κωδ.-ΕΕ: 231-141-8 

Νο. καταλόγου: 231-141-8 

< 1 Μη ταξινομημένος 

 

Ειδικά όρια συγκέντρωσης: 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 

προϊόντος 

Ειδικά όρια συγκέντρωσης 

Μόλυβδος (Pb) αριθμός CAS: 7439-92-1 

Κωδ.-ΕΕ: 231-100-4 

Νο. καταλόγου: 082-013-00-1 

( 0,03 ≤C ≤ 100) Repr. 1A, H360D 

θειικό οξύ … % αριθμός CAS: 7664-93-9 

Κωδ.-ΕΕ: 231-639-5 

Νο. καταλόγου: 016-020-00-8 

Νο-REACH: 01-2119458838-20 

( 5 ≤C < 15) Eye Irrit. 2, H319 

( 5 ≤C < 15) Skin Irrit. 2, H315 

( 15 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314 
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Ειδικά όρια συγκέντρωσης: 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 

προϊόντος 

Ειδικά όρια συγκέντρωσης 

Lead sulphate αριθμός CAS: 7446-14-2 

Κωδ.-ΕΕ: 231-198-9  

( 0 <C ≤ 2,5) Repr. 1A, H360 

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 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). Οι 

παρέχοντες θεραπεία πρώτων βοηθειών πρέπει να φέρουν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία για 

την πρόληψη έκθεσης του δέρματος στις  χημικές ουσίες (βλέπε ενότητα 8). 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Εάν κάποια μπαταρία διαρραγεί, μετακινηθείτε σε χώρο με καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας 

εισπνοής καπνού. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 

στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα : Να αφαιρέσετε το μολυσμένο ρουχισμό αμέσως. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά/ κάντε ντους. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (για τουλάχιστον 15 λεπτά). Βεβαιωθείτε ότι πλένετε επιμελώς 

με νερό τις πτυχώσεις των βλεφάρων. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Δώστε του να πιει 100 - 200 ml νερό. Καλέστε 

αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα/επιδράσεις : Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Εάν κάποια μπαταρία διαρραγεί, ενδέχεται να είναι επιβλαβής ή 

θανατηφόρα εάν εισπνευσθεί σε κλειστό χώρο. 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα : Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Η άμεση επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα μιας μπαταρίας μπορεί 

να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό στο δέρμα και μπορεί να οδηγήσει σε ερυθρότητα, πρήξιμο, 

εγκαύματα και σοβαρή δερματική βλάβη. 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα μάτια : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Εάν κάποια μπαταρία διαρραγεί, η άμεση επαφή με το υγρό ή 

η έκθεση σε ατμούς ή αέρια μπορεί να προκαλέσει δακρύρροια, ερυθρότητα, πρήξιμο, βλάβη του 

κερατοειδούς και μη αναστρέψιμη οφθαλμική βλάβη. 

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Χρόνια συμπτώματα : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που 

τρέφονται με μητρικό γάλα. 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Συμπτωματική θεραπεία. Επικοινωνήστε αμέσως με οφθαλμίατρο. 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : Χρησιμοποιήστε μέσα κατάσβεσης κατάλληλα για την περιβάλλουσα πυρκαγιά. Εάν κάποια 

μπαταρία διαρραγεί, χρησιμοποιήστε ξηρά χημικά, σόδα, ανθρακικό νάτριο, άμμο ή διοξείδιο του 

άνθρακα. 

Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Κανένας γνωστός/-ή/-ό. 

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

Κίνδυνος πυρκαγιάς : Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς με τη συμμετοχή του προϊόντος ενδέχεται να απελευθερωθούν 

ενώσεις μολύβδου και καπνοί θειικού οξέος. Η μπαταρία ενδέχεται να διαρραγεί λόγω συσσώρευσης 

πίεσης σε περίπτωση έκθεσης σε υπερβολική θερμότητα και μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση 

διαβρωτικών υλικών. 
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Κίνδυνος έκρηξης : Κίνδυνος πυρκαγιάς / έκρηξης. Αντιδρά βίαια με νερό. Αντιδρά βίαια με καύσιμες ουσίες. Η επαφή 

με μέταλλα μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό εύφλεκτου αερίου υδρογόνου. 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα 

προϊόντα αποσύνθεσης 

: Μπορεί να αντιδράσει με εύφλεκτες ουσίες δημιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Ψύξτε τους ρυπασμένους 

περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. 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 

Εξοπλισμός προστασίας : Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, 

με το δέρμα ή με τα ρούχα. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Εξοπλισμός προστασίας : Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και συσκευή προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο. 

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη μάσκα, όπου δημιουργηθεί υπερβολική σκόνη. Να μην έρθει σε επαφή 

με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Μη αναπνέετε την σκόνη. 

Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Ειδοποιήστε τις αρχές εάν μεγάλες ποσότητες του προϊόντος εισέρχονται σε 

συστήματα αποχέτευσης ή δίκτυα υδροδότησης. Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό. 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Για την αποθήκευση : Περιορίστε την εκχυμένη ουσία σε τάφρο ή με τη βοήθεια απορροφητικού υλικού έτσι ώστε να 

εμποδιστεί η έκλυσή τους στις αποχετεύσεις ή σε επιφανειακά ύδατα. 

Μέθοδοι καθαρισμού : Μικρής έκτασης εκροές. συλλέξτε όλα τα υλικά που απελευθερώνονται σε μεταλλικό δοχείο με 

πλαστική επένδυση. Συλλέξτε τη διαρροή υγρού με απορροφητικό υλικό ή Αδρανοποιήστε με 

διττανθρακικό νάτριο. Μεγάλες διαρροές: Απορροφήστε τις διαρροές με κάποιο υλικό όπως άμμο ή 

χώμα. Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς. 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

ΤΜΗΜΑ 8:  Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Αποφύγετε να αναπνεύσετε ατμούς 

του προϊόντος. 

Μέτρα υγιεινής : Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Χειριστείτε με ορθές πρακτικές 

βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας. 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. 

Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 

Τεχνικά μέτρα : Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Παρέχετε τοπικό σύστημα 

εξαερισμού ή γενικό αερισμό του χώρου. 

Συνθήκες φύλαξης : Διατηρείτε σε ξηρό, δροσερό και καλά εξαεριζόμενο χώρο. Προφυλάξτε από τον ήλιο και κάθε πηγή 

θερμότητας. 

Μη συμβατά υλικά : Ισχυρές βάσεις. Δυνατά οξέα. 
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7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Εκκίνηση, μίζα για αυτοκίνητα, φορτηγά & μοτοσικλέτες. 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

8.1.1 Εθνικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιμές 
 

Κασσίτερος (7440-31-5) 

ΕΕ - Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (IOEL) 

Τοπική ονομασία Tin and inorganic tin compounds 

IOELV TWA (mg/m³) 2 mg/m³ 

Σημειώσεις SCOEL Recommendations (2003) 

κανονιστική αναφορά COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC 

COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC 
 

Μόλυβδος (Pb) (7439-92-1) 

ΕΕ - Δεσμευτικό όριο επαγγελματικής έκθεσης (BOEL) 

Τοπική ονομασία Inorganic lead and its compounds 

BOEL TWA 0,15 mg/m³ 

κανονιστική αναφορά DIRECTIVE (EU) 2022/431 (amending Directive 2004/37/EC) 

ΕΕ - Βιολογική οριακή τιμή (BLV) 

Τοπική ονομασία Lead and its inorganic compounds 

BLV 30 µg/100ml Parameter: Pb 

κανονιστική αναφορά SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs 
 

θειικό οξύ … % (7664-93-9) 

ΕΕ - Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (IOEL) 

Τοπική ονομασία Sulphuric acid (mist) 

κανονιστική αναφορά COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU 

Κύπρος - Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

Τοπική ονομασία Θειικό οξύ (ατμοί) 

OEL TWA 0,05 mg/m³ 

Σημείωση Για την επιλογιι της κατάλληλης μεθόδου παρακολούθησης της έκθεσης πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι ενδεχόμενοι περιορισμοί και παρεμβολές από την παρουσία Cιλλων ενώσεων του θείου. 

Οι ατμοί ορίζονται ως το θωρακικό κλάσμα. 

κανονιστική αναφορά Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 70/2012) 

8.1.2. Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.1.3. Σχηματίζονται στοιχεία ρύπανσης του αέρα 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.1.4. DNEL και PNEC 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

8.1.5. Περιοχές ελέγχου 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 
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8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: 

Κοντά σε κάθε σημείο στο οποίο υπάρχει κίνδυνος έκθεσης πρέπει να εγκατασταθούν επαγγελματικά ντουζ ασφαλείας. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό για τη 

μείωση συγκέντρωσης σκόνης. 

8.2.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 

Ατομική προστασία: 

Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση. 

8.2.2.1. Προστασία των ματιών και του προσώπου 

Προστασία οφθαλμών: 

Προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. (EN 166) 

8.2.2.2. Προστασία δέρματος 

Προστασία του δέρματος: 

Στεγανός ρουχισμός. EN 13034. Μεγάλες ποσότητες : EN 14605. Αντιδιαβρωτική στολή 

 

Προστασία των χεριών: 

Φοράτε προστατευτικά γάντια χημικής αντοχής σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-1. Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των 

προστατευτικών γαντιών και πρέπει να τηρείται. Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται εάν υπάρχουν ενδείξεις αλλοίωσης ή μείωσης της 

αντοχής. Λόγω της πρακτικής εφαρμογής των πυρίμαχων προϊόντων, συνιστάται η εφαρμογή γαντιών σύμφωνα με τα πρότυπα EN 388 και EN 374-1. 

8.2.2.3. Προστασία των αναπνευστικών οδών 

Προστασία των αναπνευστικών οδών: 

Στην περίπτωση μη επαρκούς αερισμού φοράτε τον κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό. Φοράτε αναπνευστική συσκευή σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 140, με 

φίλτρο τύπου Α/Ρ2 ή ανώτερο 

8.2.2.4. Θερμικοί κίνδυνοι 

Προστασία από θερμικούς κινδύνους: 

Δεν απαιτείται για κανονικές συνθήκες χρήσης. 

8.2.3. Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο 

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο: 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εμποδίστε κάθε διαφυγή του προϊόντος σε υπονόμους ή ρυάκια. 

Άλλες πληροφορίες: 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Χρήση του προϊόντος με ορθή βιομηχανική υγιεινή και διαδικασίες ασφαλείας. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας 

δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Μορφή : Στερεό 

χρώμα : Ηλεκτρολύτης. Διάφανο. 

Οσμή : Μη διαθέσιμο 

ΙΌριο οσμών : Μη διαθέσιμο 

σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Μη διαθέσιμο 

Σημείο πήξεως : Μη διαθέσιμο 

Σημείο βρασμού : 95 – 95,555 °C 

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Μη διαθέσιμο 

Όρια κινδύνου εκρήξεως : Δεν ισχύει 

Κατώτατο όριο εκρηκτικότητας : Δεν ισχύει 

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας : Δεν ισχύει 

Σημείο ανάφλεξης : Δεν ισχύει 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν ισχύει 

Θερμοκρασία διάσπασης : Μη διαθέσιμο 

pH : Μη διαθέσιμο 

Διάλυμα pH : Μη διαθέσιμο 

ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν ισχύει 
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Διαλυτότητα : Διαλυτό στο νερό. 

Νερό: 100 % 

Log Kow : Μη διαθέσιμο 

Πίεση ατμού : 10 mm Hg 

Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50 °C : Μη διαθέσιμο 

Πυκνότητα : Μη διαθέσιμο 

Σχετική πυκνότητα : Μη διαθέσιμο 

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : 1 

Μέγεθος σωματιδίων : Μη διαθέσιμο 

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων : Μη διαθέσιμο 

Σχήμα σωματιδίων : Μη διαθέσιμο 

Λόγος διαστάσεων σωματιδίων : Μη διαθέσιμο 

Κατάσταση συσσωμάτωσης των σωματιδίων : Μη διαθέσιμο 

Κατάσταση σύμπηξης των σωματιδίων : Μη διαθέσιμο 

Εμβαδόν ειδικής επιφάνειας σωματιδίων : Μη διαθέσιμο 

Δημιουργία σκόνης των σωματιδίων : Μη διαθέσιμο 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

9.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

9.2.2. Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 

10.1. Αντιδραστικότητα 

Σταθερό κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες διαχείρισης και αποθήκευσης (δείτε τμήμα 7). 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες διαχείρισης και αποθήκευσης (δείτε τμήμα 7). 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Δεν θα συμβεί επικίνδυνος πολυμερισμός. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Υπερφόρτιση. Κρατήστε μακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης. Εάν η μπαταρία διαρραγεί, αποφύγετε την επαφή με οργανικά και αλκαλικά υλικά. μηχανικές 

κρούσεις. 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Ισχυρές βάσεις. Δυνατά οξέα. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς με τη συμμετοχή του προϊόντος ενδέχεται να απελευθερωθούν ενώσεις μολύβδου και καπνοί θειικού οξέος. 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος 

Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
 

VALVE REGULATED AGM NON-SPILLABLE BATTERY  

ATE CLP (Από του στόματος) 500 mg/kg σωματικού βάρους 

ATE CLP (Σκόνη/σταγονίδια) 1,667 mg/l/4h 
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Κασσίτερος (7440-31-5) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg σωματικού βάρους 

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg σωματικού βάρους 
 

Μόλυβδος (Pb) (7439-92-1) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg σωματικού βάρους 

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg σωματικού βάρους 

LC50 Εισπνοή - Επίμυς > 5,05 mg/l (4 ώρες) 
 

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα. 
 

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
 

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 

ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένος 

 

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος 
 

Καρκινογένεση : Μη ταξινομημένος 
 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με 

μητρικό γάλα. 
 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 

εφάπαξ έκθεση 

: Μη ταξινομημένος 

 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 

επανειλημμένη έκθεση 

: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

 

Μόλυβδος (Pb) (7439-92-1) 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 

επανειλημμένη έκθεση 

Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

 

Lead dioxide (1309-60-0) 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 

επανειλημμένη έκθεση 

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

 

Lead sulphate (7446-14-2) 

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 

επανειλημμένη έκθεση 

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

 

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος 

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1. Τοξικότητα 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, βραχυπρόθεσμος 

(οξύς) 

: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, μακροπρόθεσμος 

(χρόνιος) 

: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

Κασσίτερος (7440-31-5) 

LC50 στα ψάρια > 12,4 μg/l 96 ώρες (Salmo gairdneri) 
 

Μόλυβδος (Pb) (7439-92-1) 

LC50 στα ψάρια 107 μg/l 96 ώρες (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 - Αλλοι υδροβιοι οργανισμοι [1] NOEC: 3.4 µg/L: 48 ώρες (Mytilus trossolus) 

NOEC χρόνια ψάρια 29,3 µg/L - 30 ημέρες (Pimephales promelas) 
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Μόλυβδος (Pb) (7439-92-1) 

NOEC χρόνια καρκινοειδή 153,8 µg/L - 25 ημέρες (Alona rectangula) 
 

Lead dioxide (1309-60-0) 

EC50 Δάφνια 2100 μg/l 96 ώρες (Daphnia magna) 
 

θειικό οξύ … % (7664-93-9) 

LC50 στα ψάρια 16 – 28 mg/l 96 ώρες (Lepomis macrochirus) 

EC50 Δάφνια > 100 mg/l - 48 ώρες (Daphnia magna) 

NOEC χρόνια ψάρια 0,31 mg/l - 213 ημέρες (Salvelinus fontinalis) 

NOEC χρόνια καρκινοειδή 0,15 mg/l - (Tanytarsus dissimilis) 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης 

Κασσίτερος (7440-31-5) 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες. 
 

Μόλυβδος (Pb) (7439-92-1) 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες. 
 

θειικό οξύ … % (7664-93-9) 

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες. 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Μόλυβδος (Pb) (7439-92-1) 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες. 
 

θειικό οξύ … % (7664-93-9) 

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες. 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

VALVE REGULATED AGM NON-SPILLABLE BATTERY  

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια ΑΒΤ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

Αυτή η ουσία/μίγμα δεν τηρεί τα κριτήρια αΑαΒ του κανονισμού REACH, Παράρτημα XIII 

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Υποδείξεις για την απόρριψη των αποβλήτων : Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς. 

Οικολογία - απόβλητα : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο σύμφωνο με τους 

τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς. 
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Kωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) : 16 06 01* - µπαταρίες µολύβδου 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

Σύμφωνα με ADR / IMDG / IATA 

14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας 

Αριθμός ΟΗΕ (ADR) : UN 2800 

Αριθμός ΟΗΕ (IMDG) : UN 2800 

UN Αριθμ. (IATA) : UN 2800 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

Κατάλληλη ονομασία αποστολής : ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΝΩΠΕΣ, ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ 

Επίσημη Οδηγία για την μεταφορά (IMDG) : BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE 

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ΙΑΤΑ) : Batteries, wet, non-spillable 

Περιγραφή του εγγράφου μεταφοράς (ADR) : UN 2800 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΝΩΠΕΣ, ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ, 8, (E), ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (IMDG) : UN 2800 BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, 8, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (IATA) : UN 2800 Batteries, wet, non-spillable, 8, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

ADR 

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR) : 8 

Ετικέτες κινδύνου : 8  

 : 

 
 

IMDG 

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG) : 8 

Ετικέτες κινδύνου (IMDG) : 8  

 : 

  
 

IATA 

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IATA) : 8 

Ετικέτες κινδύνου (IATA) : 8 

 : 

 

14.4. Ομάδα συσκευασίας 

Ομάδα συσκευασίας : Δεν ισχύει 

Κατηγορία συσκευασίας (IMDG) : Δεν ισχύει 

Κατηγορία συσκευασίας (IATA) : Δεν ισχύει 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Ναι 

Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο περιβάλλον : Ναι 

Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 
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14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Επίγεια μεταφορά 

Πορτοκαλί δίσκοι : 

 
Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR) : E  

 

μεταφορά μέσω θαλάσσης 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

 

Εναέρια μεταφορά 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ 

Δεν ισχύει 

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 

Παράρτημα XVII του REACH (Προϋποθέσεις περιορισμού) 

Δεν εφαρμόζεται. 

Παράρτημα XIV του REACH (Κατάλογος αδειοδότησης) 

Δεν εφαρμόζεται. 

Κατάλογος υποψήφιων ουσιών REACH (SVHC) 

Περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες από τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του REACH: Μόλυβδος (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1) 

Κανονισμός PIC (ΕΕ 649/2012, Προηγούμενη συναίνεση μετά από ενημέρωση) 

Ουσίες που υπόκεινται στον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του συμβουλίου από τις 4 Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξαγωγή 

και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών. Διοξείδιο μολύβδου (1309-60-0), θειικό μόλυβδο (7446-14-2) 

Κανονισμός POP (ΕΕ 2019/1021, Έμμονοι οργανικοί ρύποι) 

Δεν περιέχει καμία ουσίες που υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕE) Αρ. 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για 

τους έμμονους οργανικούς ρύπους 

Κανονισμός περί εξασθένησης του όζοντος (ΕΕ 1005/ 2009) 

Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

Κανονισμός περί εκρηκτικών πρόδρομων ουσιών (EE 2019/1148) 

Περιέχει ουσία που υπόκειται στον Κανονισμό (EE) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 20 Ιουνίου 2019 σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά και χρήση εκρηκτικών πρόδρομων ουσιών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

Κατάλογος ουσιών των οποίων απαγορεύεται η διάθεση ή εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση από μέλη του ευρέος κοινού υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα ή σε 

ουσίες που τις περιέχουν, εκτός εάν η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μικρότερη με τις ακόλουθες τιμές ορίου που καθορίζονται στη στήλη 2 και για τις οποίες οι 

ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές πρέπει να αναφέρονται εντός 24 ωρών. 
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Όνομα αριθμός CAS Οριακή τιμή Ανώτατη τιμή ορίου 

για τους σκοπούς της 

χορήγησης άδειας 

σύμ φωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 

3 

Κωδικός 

Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας (ΣΟ) 

για αμιγή προϊόντα 

καθορισμένης 

χημικής σύστασης 

τα οποία πληρούν τις 

απαιτήσεις της 

σημείωσης 1 

κεφάλαιο 28 ή 29 της 

ΣΟ, αντιστοίχως 

Κωδικός 

Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας για 

μείγματα χωρίς 

συστατικά μέρη που 

θα κατέτασσαν την 

ουσία υπό άλλο 

κωδικό ΣΟ 

Θειικό οξύ 7664-93-9 15 % w/w 40 % w/w ex 2807 00 00 ex 3824 99 96 

Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 

Κανονισμός περί πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών (EΚ 273/2004) 

Περιέχει ουσία που υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 11 Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την 

παρασκευή και κυκλοφορία στην αγορά συγκεκριμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 

Όνομα Αναγνωριστικ

ό CN 

αριθμός CAS Κωδικός CN Κατηγορία Τιμή κατωφλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Sulphuric acid  7664-93-9 2807 00 10 Κατηγορία 3  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Συντομογραφίες και ακρώνυμα: 

ADN Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών 

ADR Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 

αριθμός CAS Αριθμός Chemical Abstract Service 

ATE Εκτίμηση οξείας τοξικότητας 

BCF Παράγοντας βιοσυσσωρευσιμότητας 

Τιμή Βιολογικού Ορίου Βιολογική οριακή τιμή 

CLP Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1272/2008 

DMEL Παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις 

DNEL Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 

Κωδ.-ΕΕ Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

EC50 διάμεσος τιμή αποτελεσματικής συγκέντρωσης 

ED Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής 

EN Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

IARC Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο 

IATA Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών 

IMDG Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 

LC50 συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής 
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Συντομογραφίες και ακρώνυμα: 

IOELV Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης 

LD50 δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (διάμεση θανατηφόρος δόση) 

LOAEL κατώτατο επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται επιβλαβείς επιδράσεις 

NOAEC συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις 

NOAEL επίπεδο μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων 

NOEC συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης 

OECD Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

OEL Όριο επαγγελματικής έκθεσης 

ΑΒΤ Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία 

PNEC Προβλεπόμενη/ες συγκέντρωση/εις χωρίς επιπτώσεις 

REACH Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 

RID Κανονισμοί για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 

ΔΔΑ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

STP Μονάδα βιολογικού καθαρισμού 

WGK Τάξη κινδύνου υδάτων 

αΑαΒ Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία 

 

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 : Διαδικασία ταξινόμησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP]: Φυσικοί κίνδυνοι: 

Βάσει δεδομένων από δοκιμές. Κίνδυνοι για την υγεία: Μέθοδος υπολογισμού. Περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι: Μέθοδος υπολογισμού. 

 

Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: 

Acute Tox. 4 (Από του 

στόματος) 

Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4 

Acute Tox. 4 (Διά της 

εισπνοής) 

Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής), κατηγορία 4 

Acute Tox. 4 

(Εισπνοή:ατμού) 

Οξεία τοξικότητα (εισπνοή:ατμός) Κατηγορία 4 

Acute Tox. 4 

(Εισπνοή:σκόνη,ομίχλη) 

Οξεία τοξικότητα (εισπνοή:σκόνη,σταγονίδια) Κατηγορία 4 

Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1 

Aquatic Chronic 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 1 

Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1 

Eye Irrit. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
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Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH: 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H360 Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. 

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. 

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. 

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. 

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Lact. Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, επιπρόσθετη κατηγορία, επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας 

Repr. 1A Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 1A 

Skin Corr. 1A Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1, υποκατηγορία 1A 

Skin Irrit. 2 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 

STOT RE 1 Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 1 

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

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), ΕΕ 

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση όλων των μπαταριών που παρέχονται από την GS YUASA, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις: 

• Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή εγκαυμάτων. Μην τις αποσυναρμολογείτε, θερμαίνετε σε θερμοκρασία άνω των 50 °C και μην τις καίτε σε 

φωτιά. 

• Μη βραχυκυκλώνετε ποτέ τους πόλους των μπαταριών, καθώς οι σπινθήρες και τα ηλεκτρικά τόξα που παράγονται μπορούν να τραυματίσουν το προσωπικό και 

αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης. 

• Οι μπαταρίες πρέπει πάντα να φορτίζονται σε σύστημα φόρτισης που ρυθμίζεται από την τάση με επαρκή αερισμό που παρέχεται για να αποφευχθεί η 

συσσώρευση αναφλέξιμων αερίων και να προωθηθεί επαρκής διασκορπισμός θερμότητας. 

• Μη φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία άνω των +50 °C, μην τις αποφορτίζετε και μην τις αποθηκεύετε σε θερμοκρασία άνω των + 60 °C. 

• Υπό ακραίες συνθήκες δυσλειτουργίας του εξοπλισμού φόρτισης ή/και αστοχίας της μπαταρίας, ενδέχεται να προκύψουν συνθήκες υψηλής τάσης και υψηλής 

θερμοκρασίας που προκαλούν την έκλυση αερίου υδροθείου (H2S), το οποίο είναι τοξικό. Εάν εντοπιστεί από την οσμή του σαν οσμή σάπιων αυγών (σε 

εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις), απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό φόρτισης, απομακρύνετε όλο το προσωπικό από την περιοχή και αερίστε καλά. Ζητήστε 

συμβουλές πριν επιχειρήσετε να επανεκκινήσετε τη φόρτιση 

• ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ Ή ΣΦΙΓΚΤΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Οι μπαταρίες εκπέμπουν αέριο υδρογόνο το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και θα σχηματίσει εκρηκτικά μείγματα στον αέρα από περίπου 4% έως 76%. Αυτό 

μπορεί να αναφλεγεί από έναν σπινθήρα σε οποιαδήποτε τάση, γυμνές φλόγες, ή άλλες πηγές ανάφλεξης 

 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι ορθές σύμφωνα με τις γνώσεις, τις πληροφορίες και τις πεποιθήσεις μας κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσής του. Οι πληροφορίες που παρέχονται προορίζονται μόνο ως οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, 

μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία, και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες σχετίζονται μόνο με το συγκεκριμένο 

υλικό στο οποίο αναφέρονται και δεν ισχύουν για το υλικό αυτό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή υπό οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία, εκτός 

εάν αναφέρεται στο κείμενο. 


