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∆ΕΛΤΙΟ   ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                   
 

Όνοµα Προϊόντος :       BEADER 

                                                                                                              

 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1. Στοιχεία Παρασκευάσµατος 
Εµπορική Ονοµασία:  BEADER 

Αριθµός καταχώρισης κατά REACH:  Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την 
παρασκευή αυτού του προϊόντος, έχουν προ καταχωρηθεί από τους προµηθευτές. 
Cas No.: ∆εν υπάρχει, βλ. Ενότητα 3 
1.2. Χρήση προϊόντος 
Αναγνωρισµένες χρήσεις:  Γυαλιστικό αυτοκινήτων. 
1.3. Στοιχεία παρασκευαστή  
Όνοµα: POLARCHEM ΕΠΕ                                                                       
∆ιεύθυνση: ∆ιός 26    177 78   Ταύρος    ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 34 13 325 

1.4. Τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης : Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: +30 210 7793777 
 

2 – ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1. Ταξινόµηση 
Κοινοτική οδηγία 1999/45/EΟΚ: Xi, Ερεθιστικό 
 
2.2. Σήµανση:    
Council Directive 1999/45/EEC: 
Council Regulation 1272/2008/EC:  

                                                          R36/38 
 

3 – ΣΥΣΤΑΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

  
Περιγραφή: Υδατικό µίγµα τασιενεργών 
 

Substance Name CAS No Content w/w Classification R phrases 

2-butoxyethanol 111-76-2 <5% Xn R20/21/22,R36/38 

Alcohol ethoxylated 66455-14-9 <5% Xn R22, R41, R50 

Alkylester ammonium 94095-35-9 <5% Xi R10, R38 

 
 

4 – ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 
Αναπνοή: Αν το θύµα εµφανίσει σηµάδια δυσφορίας ή ερεθισµού µεταφέρετε το σε 
καθαρό αέρα. Αν τα συµπτώµατα επιµένουν, αναζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια. 
Κατάποση: Μην προσπαθήσετε να προκαλέσετε εµετό εκτός και αν δοθούν σχετικές 
οδηγίες από ιατρικό προσωπικό.  
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Πιείτε µεγάλη ποσότητα νερού ή γάλακτος. Μην προσπαθήσετε να δώσετε υγρά σε 
αναίσθητο άτοµο. Αναζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια. 
Επαφή µε το δέρµα: Να µην γίνεται αλόγιστη χρήση. 
Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν 
παρατηρηθεί επίµονος ερεθισµός στα µάτια αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν απαιτείται. 
 

4.2. Κυριότερα συµπτώµατα, οξεία και χρόνια 
Αναπνοή: Μεγάλες ποσότητες µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµό του αναπνευστικού. 
Κατάποση: Αν καταποθεί, µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό σε στοµάχι και οισοφάγο. 
Επαφή µε το δέρµα: Εκτεταµένη έκθεση στο συµπυκνωµένο προϊόν µπορεί να 
προκαλέσει ερεθισµό. 
Επαφή µε τα µάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια. 

 

5 – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 

Σηµείο ανάφλεξης: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο  
Εκρηκτικά όρια: Το προϊόν δεν προκαλεί έκρηξη 
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: Μη εφαρµόσιµο 
5.1. Πυροσβεστικά µέσα: 

Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Χρησιµοποιήστε 
πυροσβεστικά µέσα κατάλληλα για τα  υλικά που ήδη καίγονται. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι λόγω έκθεσης στο προϊόν ή σε προϊόντα καύσης του. 
Ειδικές παρατηρήσεις για τους κινδύνους ανάφλεξης ή έκρηξης: Κανένας γνωστός 

5.3. Ειδικά µέτρα πυρόσβεσης :  
Οι πυροσβέστες θα πρέπει να φοράνε πλήρη αναπνευστικό εξοπλισµό. 

 

6 – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1.  Προσωπικές προφυλάξεις, εξοπλισµός προστασίας και διαδικασίες αντιµετώπισης                 
          έκτακτης   ανάγκης 

Για κανονικό προσωπικό: Χρησιµοποιήστε τον εξοπλισµό προστασίας που 
αναφέρεται στην Ενότητα 8 και αποφύγετε την κατάποση ή την άµεση επαφή µε το 
δέρµα και τα µάτια. 
Για το προσωπικό ασφαλείας: Χρησιµοποιήστε τον εξοπλισµό προστασίας που 
αναφέρεται στην Ενότητα 8 και αποφύγετε την κατάποση ή την άµεση επαφή µε το 
δέρµα και τα µάτια. Το χυµένο προϊόν είναι ολισθηρό, φορέστε ειδικά υποδήµατα. 

6.2. Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις 
Αποφύγετε τη µαζική απόρριψη  στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα και στο 
έδαφος. 

6.3. Μέθοδοι καθαρισµού 
Συλλέξτε το χυµένο υλικό σε χαντάκι ή υδρορροή προκειµένου να το εµποδίσετε να 
φτάσει στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα και την αποχέτευση. Ρίξτε αδρανή υλικά και 
σκουπίστε το σε ειδικό κάδο απόρριψης. 

6.4. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας διαρροής 
Καθαρίστε την περιοχή µε απορρυπαντικό, απορρίψετε µέσα σε ειδικά δοχεία.  
 
 

 

7 – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1. Χειρισµός 
Προσωπική Προστασία: Αποφύγετε την άµεση επαφή µε τα µάτια κατά το χειρισµό και 
µην καταπίνετε. Πλύνετε προσεκτικά τα µέρη του σώµατος που ήρθαν σε επαφή µε το 
υλικό. Μην τρώτε ή πίνετε όσο χειρίζεστε το υλικό. Μην το αφήσετε να χυθεί ή να 
πιτσιλίσει.  
Περιβαλλοντική Προστασία:  Μην το χύνετε στο έδαφος ή σε υδάτινους αποδέκτες. 
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7.2. Αποθήκευση 

◦ Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο. Αποφύγετε την υπερβολική ζέστη 
ή το κρύο. 

◦ Μην τοποθετείτε το υλικό σε δοχεία χωρίς ετικέτα. 
 

8 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1. Οριακές Τιµές Έκθεσης : ∆εν υπάρχουν γνωστά OEL για το κύριο συστατικό. 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης 
For Butoxy Ethanol (Cas 111-76-2) 

-Eye and face: Wear eye protection (goggles) if it is expected to spill 
-Skin: Chemical resistant protective gloves (EN 374) Suitable materials also with prolonged, 
direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation 
time according to EN 374): butyl rubber (butyl) - 0.7 mm coating thickness Manufacturer's 
directions for use should be observed because of great diversity of types. Supplementary note: 
The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers 
or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) 
it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may 
be much shorter than the permeation time determined through testing. 
-Respiratory: A suitable respirator must be worn if the product is used in any circumstances 
where an aerosol or mist may be generated, such as during spraying or similar activities. A 
filtering half mask is recommended.  Recommended filter type: SL. The choice of a filter type 
depends on the amount and type of chemical being handled in the workplace. Regarding filter 
characteristics, contact your respiratory protection supplier. 
-Body protection: Body protection must be chosen depending on activity and possible 
exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in 
case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust). 
-General safety and hygiene measures: Avoid inhalation of vapour. Wearing of closed work 
clothing is required additionally to the stated personal protection equipment. 
 
For Alkylester ammonium  (Cas 94095-35-9) 
• Ingredients with limit values where monitoring at the workplace is recommended : 
The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values where 
monitoring at the workplace is recommended. 
• Additional information: 
The lists valid during the making were used as basis. 
Attention, the national regulation can contain more limit values than the EC regulation. 
• Personal protective equipment: 
• General protective and hygienic measures: 
The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals. 
Immediately remove all soiled and contaminated clothing. Avoid contact with the eyes and 
skin. Safety shower at proximity. 
• Respiratory protection: Use suitable respiratory protective device in case of insufficient 
ventilation. 
• Protection of hands: The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ 
the substance/ the preparation. PVC gloves 
• Eye protection: Tightly sealed goggles  
• Body protection: Protective work clothing Boots 
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9 – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

9.1. Γενικές πληροφορίες 
           Οσµή: Χαρακτηριστική                           Σηµείο ζέσεως: >100C 

 Όψη:  ∆ιαυγές υγρό    Σηµείο τήξης: κάτω από 0ºC   
           Σχετική πυκνότητα: 0,95±0,05             Υδατοδιαλυτότητα: Πλήρως διαλυτό στο νερό 
           pH: 0,90-1,00    Ιξώδες: Μη προσδιορισµένο  
 Σηµείο ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο  
                            

10 – ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

10.1. Αντιδρασιµότητα και χηµική σταθερότητα: Η ουσία είναι σταθερή υπό κανονικές  
 συνθήκες. 
10.2. Επικίνδυνες αντιδράσεις 
10.3. Συνθήκες και υλικά προς αποφυγή  
 Αποφύγετε ακραίες θερµοκρασίες. Αποφύγετε την ανάµιξη µε άλλες χηµικές ουσίες. 
10.4. Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης : Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. 
 

11 – ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1. Βασικές πληροφορίες 
Οδοί έκθεσης: Ως κύρια οδός έκθεσης θεωρείται η κατάποση. Η έκθεση µέσω της 
αναπνευστικής οδού θεωρείται απίθανη, εκτός κι αν λαµβάνει χώρα ψεκασµός της 
ουσίας.  
 

For Butoxy Ethanol  (Cas 111-76-2) 
 
Acute toxicity 
Assessment of acute toxicity: 
Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. The inhalation of a highly 
enriched/saturated vapor-air-mixture represents a potential acute hazard. 
 
LD50 rat (oral): 500 - 3,000 mg/kg 
Literature data. 
 
LC50 rat (by inhalation): 2.21 - 2.39 mg/l 4 h 
rat (by inhalation): 3 h (IRT) 
No Mortality within the stated exposition time as shown in animal studies, however, deaths 
occurred after longer exposure. 
 
LD50 rabbit (dermal): 400 - 500 mg/kg 
Literature data. 
 
LD50 guinea pig (dermal): > 2,000 mg/kg 
Irritation 
Assessment of irritating effects: 
Irritating to eyes and skin. An in vitro test indicated the potential to cause serious damage to 
the eyes. 
 
Primary skin irritation rabbit: non-irritant (BASF-Test) 
The European Union (EU) has classified this substance with 'Irritating to skin' (R38). 
 
Primary irritations of the mucous membrane: Risk of serious damage to eyes. (HET-CAM test 
in vitro) 
The European Union (EU) has classified this substance with 'Irritating to eyes'.(R36). 
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Sensitization 
Assessment of sensitization: 
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies. 
 
Guinea pig maximization test guinea pig: Non-sensitizing. 
Literature data.  
Repeated dose toxicity 
The substance may cause damage to the liver after repeated ingestion of high doses, as 
shown in animal studies. The substance may cause damage to the kidney after repeated 
ingestion of high doses, as shown in animal studies. 
 
The effects cannot be transferred to humans. 
Genetic toxicity 
Assessment of mutagenicity: 
In the majority of tests performed (bacteria/microorganisms/cell cultures) a mutagenic effect 
was not found. A mutagenic effect was also not observed in in-vivo assays. 
Carcinogenicity 
Assessment of carcinogenicity: 
Indication of possible carcinogenic effect in animal tests. A clear indication of an increased risk 
of cancer in humans has so far not been shown. 
Reproductive toxicity 
Assessment of reproduction toxicity: 
 
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect. Literature data. 
Developmental toxicity 
Assessment of teratogenicity: 
The substance did not cause malformations in animal studies. When given in high doses 
fetotoxicity was observed. Literature data. 
Other relevant toxicity information 
Skin resorption hazard. 
Experiences in humans 
High concentrations have a narcotizing effect. 
 
For Alkylester ammonium  (Cas 94095-35-9) 

 
• Acute toxicity: 
• LD/LC50 values relevant for classification: . 
67-63-0 isopropanol 
Oral, DL50: 4570 mg/kg (rat) 
Dermal, DL50: 13400 mg/kg (Rabbit) 
Inhalative, CL50/4h: 30 mg/l (rat) 
Primary irritant effect: 
• on the skin: Irritant to skin and mucous membranes. 
• on the eye: No irritating effect. 
• Additional toxicological information: 
The product shows the following dangers according to the calculation method of the General 
EU Classification Guidelines for Preparations as issued in the latest version: 
Irritant Inhalation of concentrated vapours as well as oral intake will lead to anaesthesia-like 
conditions and headache, dizziness, etc. 

 

 

 

 



 6 

 
11.2. Επικινδυνότητα για την υγεία και τοξικολογικές πληροφορίες 
Potential acute health effects 
Inhalation : No known significant effects or critical hazards. 
Ingestion : No known significant effects or critical hazards. 
Skin contact : Irritating to skin. 
Eye contact : Severely irritating to eyes. 
 
Acute toxicity 
Product/ingredient name                 Test                Result                 Route         Species 
 
Sodium C10-C16 alkyl ethoxy          LD50           >2000 mg/kg             Oral                  Rat 
sulphate (= Sodium lauryl ethoxy 
sulphate) 
 

11.3. Άλλες πληροφορίες  
---      

12 – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

12.1. Οικοτοξικότητα :  
Ingredient name                                  Species                          Period           Result 
Sodium C10-C16 alkyl ethoxy          Daphnia (EC50)              48 hour/hours    1 to 10 mg/l 
sulphate (= Sodium lauryl ethoxy      Algae (IC50)                   72 hour/hours    1 to 10 mg/l 
sulphate).  

 

For Butoxy Ethanol  (Cas 111-76-2) 
Assessment of aquatic toxicity: 
There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The 
inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to 
biological treatment plants in appropriate low concentrations. 
Toxicity to fish: 
LC50 (96 h) > 1,000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, static) 
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. 
Aquatic invertebrates: 
EC50 (48 h) 1,550 mg/l, Daphnia magna (DIN EN ISO 6341, static) 
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. 
Aquatic plants: 
EC50 (72 h) 1,840 mg/l (growth rate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, 
static) The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. 
Microorganisms/Effect on activated sludge: 
EC20 (16 h) > 700 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, static) 
Chronic toxicity to aquatic invertebrates: 
No observed effect concentration (21 d), 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, 
semistatic) 
 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης: 
         Τα τασιενεργά που περιέχονται στο µίγµα πληρούν τα κριτήρια βιοαποδόµησης όπως  
          αυτά ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά.  
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 
 Οι ουσίες του µίγµατος δεν αναµένεται να βιοσυσσωρευτούν υπό κανονική χρήση. 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος : ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ :  
For Alkylester ammonium  (Cas 94095-35-9) 

• Information about elimination (persistence and degradability): 
 Other information: The product is easily biodegradable. 
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• Additional ecological information: 
• General notes: Do not allow product to reach ground water, water course or sewage system 
 

13 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

Η ουσία πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλα δοχεία, σύµφωνα µε τοπική, εθνική ή διεθνή 
νοµοθεσία. Μην απορρίπτετε σε υδάτινους αποδέκτες. ∆εν υπάρχουν άλλες ειδικές απαιτήσεις 
απόρριψης. 
 

14 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη µεταφορά της ουσίας. 
14.1. Αριθµός ΟΗΕ : Μη  καταχωρισµένη 

14.2. Η οικεία ονοµασία αποστολής : Μη  καταχωρισµένη 
14.3. Η κλάση µεταφοράς : ∆εν απαιτείται 
14.4. Η οµάδα συσκευασίας :  ∆εν απαιτείται 
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Κανένας γνωστός. 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη : Αποφύγετε να χυθεί ή να πιτσιλίσει. 

 

15 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή αυτού του προϊόντος, έχουν προ 
καταχωρηθεί από τους προµηθευτές. 
Κανονισµοί ΕΕ 

    R36/38   
 
R36/38 :  Ερεθιστικό για τα µάτια και το δέρµα. 
S1/2  :  Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από τα παιδιά. 
S24/25          :  Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
S23 :  Μην αναπνέεται εκνεφώµατα 
S26 :  Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο νερό και  
                        ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
S45 :  Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείται αδιαθεσία ζητείστε αµέσως ιατρική   
                        συµβουλή (δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα όπου είναι δυνατό). 
S51               :  Να χρησιµοποιείται σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
 

16 – ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Προσοχή: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ∆ελτίο βασίζεται σε δεδοµένα από 
πηγές τις οποίες θεωρούµε αξιόπιστες. Εν τούτοις δεν αποτελεί εγγύηση για κάποια ειδικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε έχει θέση νοµικά δεσµευτικού συµβολαίου. Το παρόν θα 
ανανεώνεται συνεχώς, όποτε υπάρχουν νέες αξιόπιστες πληροφορίες. 
 
Ηµεροµηνία:  08/11/2010 
Αναθεώρηση: 27/04/2011 
 
Ο προσδιορισµός της ισχύς των δεδοµένων πληροφοριών και συστάσεων αποτελεί 
ευθύνη του χρήστη.  Το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή. Ενδεχοµένως 
να υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι, πέραν των αναφεροµένων στο παρόν δελτίο 
δεδοµένων ασφαλείας. 
Όταν τα προϊόντα αναµιχθούν µε άλλα υλικά, οι κίνδυνοι και η συµπεριφορά τους 
ενδεχοµένως να διαφοροποιηθούν.  Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται ο χρήστης να 
ενηµερώνει τον χειριστή. 
  


