
Φύλλο δεδοµένων ασφαλείας 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της ΕΕ, EU 1907/2006 

Ηµεροµηνία κυκλοφορίας: 1/3/2012, Έκδοση υπ΄ αριθµόν: 2 
 
 
1. Χαρακτηριστικά της ουσίας / ένωσης και της εταιρείας 
 
1.1 Προσδιορισµός του προϊόντος: 
Προϊόν Πυροσβεστικό υγρό Bonpet 
Κωδικός (ή κωδικοί) του προϊόντος 020005 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φύλλο δεδοµένων 
ασφαλείας ισχύει µόνο για το 
πυροσβεστικό υγρό χωρίς τη 
συσκευασία. Ισχύει για όλες τις 
µονάδες συσκευασίας από 10 µέχρι 
1.000 λίτρα. 

 
1.2 Σηµαντικές διαπιστωµένες χρήσεις της ουσίας ή ένωσης και µη 
συνιστώµενες χρήσεις: 
Σκοπός / πεδίο της χρήσης: Πυρόσβεση 
Περιορισµοί κατά τη χρήση: Το προϊόν προορίζεται για 

βιοµηχανική και επαγγελµατική 
χρήση. 

Μέθοδος εφαρµογής: Χρησιµοποιείται σε συστήµατα 
πυρόσβεσης και προϊόντα 
πυρόσβεσης. 

 
 
1.2 Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον προµηθευτή του Φύλλου ∆εδοµένων 

Ασφαλείας: 
 
Παραγωγός: BONPET SYSTEMS d.o.o. 

Orbtniska cesta 30 
Sl 1420  TRBOVLJE 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Τηλ.: +386 3 56 14 720 
Fax: + 386 3 56 14 722 

Πληροφορίες σχετικά µε το Φύλλο 
∆εδοµένων Ασφαλείας: 

Info@bonpet.sl 
Αριθµ. Τηλεφώνου: +386 3 56 14 
720 

 
 
 
 



1.4 Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: 
 
Τηλέφωνο: Σε περίπτωση προβληµάτων υγείας 

συµβουλευτείτε ένα γιατρό. Σε 
περίπτωση κινδύνου για τη ζωή, 
τηλεφωνήστε στον αριθµό 
τηλεφώνου εκτάκτων περιστατικών 
της περιοχής σας. Επιπρόσθετες 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στον 
αριθµό τηλεφώνου +386 3 56 14 
720 από τις 8 µέχρι τις 15:00. 

 
 
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
2.1 Κατάταξη της ουσίας ή ένωσης: 
Κατάταξη σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/EC και τον κανονισµό 
1272/2006 EC. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία της ΕΕ, το πυροσβεστικό 
υγρό δεν θεωρείται επικίνδυνη ουσία. 
 
Υγεία: Το πυροσβεστικό υγρό δεν 

προορίζεται για κατάποση. ∆εν 
είναι γνωστές κάποιες αρνητικές 
επιπτώσεις από την επαφή του 
υγρού µε την επιδερµίδα. 

Περιβάλλον: Το πυροσβεστικό υγρό είναι 
ουδέτερο, διαλυτό στο νερό και δεν 
εγκυµονεί κανένα συγκεκριµένο 
κίνδυνο για το περιβάλλον, όταν 
ληφθούν υπόψη οι οδηγίες από το 
Κεφάλαιο 13 του Φύλλου 
∆εδοµένων Ασφαλείας. 

 
 
2.2 Στοιχεία ετικέτας: 
Το προϊόν δεν έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη ουσία. 
 
 
213.911 Λοιποί κίνδυνοι: 
Η ουσία αυτή δεν περιέχει ουσίες που θεωρούνται µη διασπώµενες, βιο-
συσσωρευόµενες ή τοξικές ή πολύ δύσκολα διασπώµενες ή πολύ έντονα 
βιο-συσσωρευόµενες. 
 
 
 



3. ∆ΟΜΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
3.1 Εισαγωγή 
Το πυροσβεστικό υγρό Bonpet είναι µίγµα των παρακάτω αναφερόµενων 
µη επικίνδυνων πρόσθετων και ουσιών: 
 
 
Ουσία Αρ. CAS Αρ. ECC Συγκέντρωση 

% 
Κατάταξη 
1999/45/ES 

Κατάταξη 
1999/45/ES 

Κατάταξη 
1272/2008/ES 

Κατάταξη 
1272/2008/ES 

    Ετικέτα Κωδικοί R Κατηγορία 
κινδύνου 

Κωδικός 
Κινδύνου 

Ανθρακικό 
αµµώνιο, 
CH2O3-H3N 

10361-29-2 233-786-0 3 Xo 22 Οξεία 
τοξικότητα 
για κατάποση 

Η302 

Ανθρακικό 
υδρογωνωµένο 
αµµώνιο, 
CH2)3-H3N 

1066-337 213-911-5 3 Xo 22 Οξεία 
τοξικότητα 
για κατάποση 

Η302 

Towalex AFFF 
3% UL 

  2 Χj 36 Ερεθισµός 
µατιών 2 

Η319 

 
 
3.2 Πρόσθετες Οδηγίες 
Το πλήρες κείµενο για τις φράσεις R και Η που αναφέρονται σε αυτό το 
Κεφάλαιο µπορείτε να το βρείτε στο Κεφάλαιο 16. 
 
 
4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
4.1 Περιγραφή µέτρων πρώτων βοηθειών 
Η ουσία δεν είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, τα ζώα ή το 
περιβάλλον. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί αδιαθεσία, συµβουλευτείτε 
ένα γιατρό. Πληροφορίες για τον κίνδυνο κατά της υγείας στηρίζονται 
στις επικίνδυνες ουσίες της ένωσης. 
 
Εισπνοή: Το υγρό δεν είναι πτητικό (έχει 

ελαφριά µυρωδιά αµµωνίας). Το 
προσβεβληµένο άτοµο πρέπει να 
µεταφερθεί σε χώρο µε καθαρό 
αέρα. Σε περίπτωση δυσκολίας 
κατά την αναπνοή, δώστε του το 
φιλί της ζωής και ζητήστε ιατρική 
βοήθεια. 

Επαφή µε την επιδερµίδα: Αφαιρέστε τα λερωµένα ρούχα. 
Πλύνετε µε σαπούνι και ξεπλύνετε 
µε άφθονο νερό. 



Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια µε άφθονο 
νερό (για 10-15 λεπτά). Σε 
περίπτωση που δεν σταµατήσει η 
ενόχληση, συµβουλευτείτε ένα 
γιατρό. 

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόµα µε νερό και 
πιείτε πολύ νερό. Σε περίπτωση 
κατάποσης µεγάλης ποσότητας, 
ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

 
4.2 Πιο σηµαντικά συµπτώµατα και επιπτώσεις, οξείες και 
καθυστερηµένες 
∆εν είναι γνωστά. 
 
4.3 Ιατρική παρακολούθηση και ειδική θεραπεία 
Ενηµερώστε τον γιατρό για τον λόγο του τραυµατισµού και, αν είναι 
δυνατό, δείξτε την ετικέτα ή το φύλλο δεδοµένων ασφαλείας. Άλλα 
δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα. 
 
5. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 
 
5.1 Πυροσβεστικά µέσα: 
Είναι πυροσβεστικό υγρό, οπότε δεν χρειάζονται µέτρα. 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι σχετικά µε την ουσία ή την ένωση: 
Σε θερµοκρασία υψηλότερη των 300 βαθµών Κελσίου το υγρό διασπάται 
σε Ν2 και CO2. 
5.3 Οδηγίες για πυροσβέστες: 
∆εν είναι απαραίτητες. 
 
6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΑΙΑ ∆ΙΑΡΡΟΗ 
6.1 Μέτρα προσωπικής ασφαλείας, εξοπλισµός προστασίας και 
διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και 
την επιδερµίδα. ∆εν είναι πόσιµο. 
6.2 Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας: 
Το υγρό Bonpet δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Όµως, 
αποφύγετε το ενδεχόµενο διαρροής πυροσβεστικού υγρού στο 
αποχετευτικό σύστηµα, σε δεξαµενές νερού και στον υδροφόρο ορίζοντα. 
Σε περίπτωση ρύπανσης, λάβετε υπόψη σας την σχετική νοµοθεσία. 
6.3 Μέθοδοι καθαρισµού / συλλογής σε περίπτωση τυχαίας διαρροής: 
Οι µικρές ποσότητες πρέπει να ξεπλένονται µε άφθονη ποσότητα νερού. 
Οι µεγάλες ποσότητες πρέπει να καλυφθούν µε ένα απορροφητικό υλικό 
(άµµος) και να συλλέγονται σε µία αδρανή συσκευασία µε σχετική 
ετικέτα και να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς του 
Κεφαλαίου 13. 
 



7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
7.1 Μέτρα ασφαλείας για τον ασφαλή χειρισµό: 
Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο και δεν απαιτεί ειδικό χειρισµό. Κατά τον 
χειρισµό του είναι σηµαντικό να συµµορφώνεστε σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς ασφαλείας κατά την εργασία. Όσα δοχεία ανοίχτηκαν 
πρέπει να κλειστούν καλά και να ληφθούν τα µέτρα ασφαλείας που 
αφορούν τον χειρισµό χηµικών ουσιών. Κατά την χρήση να αποφεύγετε 
να τρώτε ή να πίνετε. 
 
7.2 Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
ασυµβατότητας: 
Το υγρό πρέπει να αποθηκεύεται σε σφραγισµένα δοχεία. Η αποθήκευση 
δεν απαιτεί κανένα ειδικό εξοπλισµό ή εξαερισµό. 
 
7.3 Ειδικές τελικές χρήσεις: 
Αναγράφονται στο Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών και στη δήλωση του 
προϊόντος. 
Υλικά Συσκευασίας: 

• Συνιστώµενα – η αρχική συσκευασία του παραγωγού 
• Ανεπαρκή – Μην µεταγγίζετε σε κανένα άλλο δοχείο εκτός από το 
αρχικό που φέρει και την ετικέτα. 

 
8. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8.1 Παράµετροι εποπτείας: 
Κρατήστε το µακριά από ποτά και τρόφιµα. 
 
8.2 Εποπτεία κατά τη χρήση: 
Επαρκής τεχνική και τεχνολογική 
εποπτεία: 

Μέτρα ασφαλείας αναφερόµενα 
στο Κεφάλαιο 7. 

Προφυλάξεις προσωπικής 
ασφάλειας: 

∆ιατηρήστε ένα καθαρό εργασιακό 
περιβάλλον. Μην πίνετε ή τρώτε 
καθώς εργάζεστε. Μετά το πέρας 
της εργασίας πλυθείτε, αλλάξτε 
ρούχα και πλύνετε τα λερωµένα 
ρούχα. 

Προστασία µατιών / προσώπου: Σε περίπτωση που είναι πιθανή η 
άµεση επαφή µε το προϊόν, 
φορέστε προστατευτικά γυαλιά. 

Προστασία επιδερµίδας: Φοράτε βαµβακερά προστατευτικά 
ρούχα. 

Προστασία χεριών: Γάντια ασφαλείας. Υλικά: Νιτρικό 
καουτσούκ. Χρόνος διείσδυσης: 
>480 λεπτά, πάχος 0,4 mm. 

Προστασία αναπνευστικής οδού: ∆εν χρειάζεται. 



Κίνδυνος από θερµότητα: ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
Λοιποί: ∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
Εποπτεία έκθεσης στο περιβάλλον: Εφαρµόστε µέτρα περιβαλλοντικής 

προστασίας. 
 
 
9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες: 
Φυσική κατάσταση Υγρό 
Χρώµα Υγρό ελαφρώς χρωµατισµένο 
Οσµή Ελαφριά µυρωδιά αµµωνίας 
pH 8-8,5 
Πυκνότητα 1,1 kg/l 
Ευφλεκτότητα ∆εν είναι εύφλεκτο 
∆ιαλυτότητα στο νερό στους 20ο C 
σε g/l 

Πλήρως διαλυτό στο νερό 

Σηµείο πήξης <0ο C 
Σηµείο ζέσεως 103ο C 
Σηµείο λάµψης ∆εν υφίσταται 
Σηµείο έκρηξης ∆εν υφίσταται 
Θερµοκρασία ανάφλεξης ∆εν υφίσταται 
Θερµοκρασία διάσπασης Πάνω από τους 300ο C 
Προϊόντα της διάσπασης N2, CO2, H2O 
 
9.2 Λοιπά στοιχεία: 
∆εν είναι γνωστά. 
 
 
10. ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
 
10.1 Συµπεριφορά της ουσίας: 
∆εν είναι γνωστό να υπάρχουν επικίνδυνες αντιδράσεις όταν 
χρησιµοποιηθεί µε φυσιολογικό τρόπο. 
 
10.2 Χηµική σταθερότητα: 
Στις κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης το υλικό είναι 
σταθερό. 
 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: 
∆εν είναι γνωστή. 
 
10.4  Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: 
Υψηλές θερµοκρασίες. ∆ιασπάται στους 300ο C. 



10.5 Ασύµβατα υλικά: 
Το προϊόν δεν δηµιουργεί αντιδράσεις και είναι συµβατό µε τις 
περισσότερες ουσίες, εκτός από τους ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες. 
Αποθηκεύετέ το στο αρχικό δοχείο του. 
 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: 
Όταν εκτεθεί στον αέρα το υγρό διασπάται σε CO2 και H2O. Η 
διαδικασία της διάσπασης είναι γρηγορότερη στις υψηλότερες 
θερµοκρασίες. Σε θερµοκρασία υψηλότερη των 300ο C, το υγρό 
διασπάται σε N2 και CO2. 
 
 
11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
11.1 ∆εδοµένα για τις τοξικολογικές επιπτώσεις: 
 
Το προϊόν δεν εξετάζεται µόνο του, αλλά χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε 
µία συµβατική µέθοδο (βαθµολογείται) της Οδηγίας 1999/45/ES σχετικά 
µε τα επικίνδυνα προϊόντα και έχει χαρακτηριστεί επαρκώς όσον αφορά 
τον τοξικολογικό κίνδυνο. Λεπτοµέρειες στα Κεφάλαια 2 και 3. 
 
Οξεία τοξικότητα: Το υγρό δεν εγκυµονεί κινδύνους 

για την υγεία και είναι 
βιοδιασπώµενο. Όταν 
χρησιµοποιείται µε επαγγελµατικό 
τρόπο και σύµφωνα µε τις οδηγίες, 
δεν είναι γνωστό να υπάρχουν 
αρνητικές επιπτώσεις 

Ερεθισµός επιδερµίδας: Μικρή πιθανότητα και σε άτοµα 
πολύ ευαίσθητα. 

Ερεθισµός µατιών: Μικρή πιθανότητα και σε άτοµα 
πολύ ευαίσθητα. 

Ερεθισµός επιδερµίδας: (ξανά) Μικρή πιθανότητα και σε άτοµα 
πολύ ευαίσθητα. 

Ευαισθητοποίηση της 
αναπνευστικής οδού: 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

Ευαισθητοποίηση της επιδερµίδας: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 
Χρόνια τοξικότητα: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 
 
 
12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
∆εν υπάρχει αξιολόγηση της οικολογικής δεκτικότητας του προϊόντος. 
 
 



12.1 Τοξικότητα: 
Το προϊόν δεν θεωρείται περιβαλλοντικά επικίνδυνο µε βάση τα 
δεδοµένα για τα συστατικά από την παράγραφο 2 του Φύλλου 
∆εδοµένων Ασφαλείας. Το προϊόν δεν περιέχει πτητικά συστατικά. 
 
 
12.2 Αντοχή και διάσπαση: 
Είναι βιοδιασπώµενο. 
12.3 Βιο-συσσώρευση: 
∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος: 
Το πυροσβεστικό υγρό BONPET είναι φιλικό προς το περιβάλλον και 
ακίνδυνο στο υδρόβιο περιβάλλον καθώς και στα ζώα και τα φυτά. 
 
12.5 Αποτελέσµατα εκτίµησης για PBT και vPvB: 
∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 
12.6 Λοιπές αρνητικές επιπτώσεις: 
∆εν  είναι βιο-συσσωρευόµενο. 
 
13. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: 
 
Απόρριψη απορριµµάτων: Τα υπολείµµατα από την 

παρασκευή µπορούν να 
απορριφθούν από εγκαταστάσεις 
(µονάδα) καθαρισµού σύµφωνα µε 
την Απόφαση σχετικά µε τη 
διαχείριση αποβλήτων ή σύµφωνα 
µε την τοπική ή εθνική νοµοθεσία. 

Απόρριψη συσκευασίας: ∆ιαχείριση της κατεστραµµένης 
συσκευασίας ή της συσκευασίας 
που περιέχει υπολείµµατα: Η 
συσκευασία πρέπει να κενωθεί 
πλήρως και να τη χειριστούµε 
σύµφωνα µε την Απόφαση που 
αφορά τη διαχείριση συσκευασιών 
και άχρηστων συσκευασιών και τα 
κατάλοιπα σύµφωνα µε την 
Απόφαση για τη διαχείριση 
αποβλήτων / απορριµµάτων. Οι 
κενές και καθαρές συσκευασίες 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν 
για τη συσκευασία του προϊόντος ή 



να αποσυρθούν σύµφωνα µε την 
Απόφαση για τη διαχείριση 
συσκευασιών και άχρηστων 
συσκευασιών. 

Κατηγορία καταλοίπων: Η κατηγορία καταλοίπων ορίζεται 
µε συνεννόηση µε τον φορέα που 
θα καθαρίσει τα απόβλητα. 

 
14. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
14.1 Μεταφορά σιδηροδροµική και οδική (RID / ADR): 
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν το προϊόν δεν έχει 
χαρακτηριστεί επικίνδυνο. 
 
IMDG / GGV δια θαλάσσης 
Σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν το προϊόν δεν θεωρείται 
επικίνδυνο. 
 
ICAO / IATA 
Σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν, το προϊόν δεν θεωρείται 
επικίνδυνο. 
 
15. ΘΕΣΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
15.1 Νόµοι και κανονισµοί που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και 
το περιβάλλον, ειδικά για την ουσία ή την ένωση: 
Απόφαση (ES) αριθµός 1907/2008, Απόφαση 1999/45/ES µε όλες τις 
τροποποιήσεις, Απόφαση (ES) αριθµός 1272/2008. 
 
Το προϊόν δεν έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο χηµικό. 
 
15.2 Αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας: 
∆εν έχει πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση της χηµικής ασφάλειας. 
 
16. ΛΟΙΠΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
16.1 Σηµασία των φράσεων R από το Κεφάλαιο 3: 
Πλήρης φράση R του κειµένου που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3. 
Το R22 επικίνδυνο όταν καταποθεί. 
Το R36 ερεθίζει τα µάτια. 
 
16.2 Σηµασία των φράσεων Η από το Κεφάλαιο 3: 
Πλήρης φράση Η του κειµένου που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3: 
Το Η302 επικίνδυνο όταν καταποθεί. 
Το Η319 ερεθίζει τα µάτια. 



16.3 Λοιπές πληροφορίες: 
Το παρόν Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας συντάχθηκε σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Φύλλο 
∆εδοµένων Ασφαλείας είναι σηµαντικές για τον ασφαλή χειρισµό, 
αποθήκευση και µεταφορά των χηµικών και την απόρριψη των 
καταλοίπων. 
Οι παρεχόµενες πληροφορίες στηρίζονται στις γνώσεις και τις εµπειρίες 
µας και είναι ακριβείς και αξιόπιστες κατά την ηµέρα που καταρτίστηκε 
το Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας. Ο χρήστης πρέπει να εξασφαλίσει 
πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες του Φύλλου ∆εδοµένων Ασφαλείας 
σύµφωνα µε την συγκεκριµένη χρήση του προϊόντος. Το προϊόν δεν 
πρέπει να χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις, εκτός από αυτές που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1. Σε περίπτωση που τα δεδοµένα που 
αναφέρονται στο Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας δεν επαρκούν σύµφωνα 
µε την έκταση του έργου, τη φύση και τις συνθήκες του, ο χρήστης 
πρέπει να εξασφαλίσει πρόσθετες πληροφορίες. Επίσης ο χρήστης 
οφείλει να µελετήσει όλους τους ισχύοντες κανονισµούς και να ενεργεί 
σύµφωνα µε αυτούς (από το πεδίο ασφαλείας στην εργασία, τα 
απόβλητα, τη µεταφορά, κλπ.).  
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας 
περιγράφουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται  για τον ασφαλή χειρισµό 
του προϊόντος και δεν αποτελούν εγγύηση του προϊόντος. Σε περίπτωση 
µη συµµόρφωσης µε τα περιγραφόµενα µέτρα στο Φύλλο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας ή σε περίπτωση µη σωστής χρησιµοποίησης του προϊόντος, 
δεν µπορούµε να θεωρηθούµε υπεύθυνοι για τις συνέπειες. 
 
Το Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας συντάχθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και το Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας του προµηθευτή για τα 
εξής: 
∆ισανθρακικό αµµώνιο: ηµεροµηνία 20 Φεβρουαρίου 2012, έκδοση 1.2 
Ανθρακικό αµµώνιο: ηµεροµηνία 26 Ιανουαρίου 2012, έκδοση 8.0 
Towalex AFFP 3% UL: ηµεροµηνία 20 Απριλίου 2004, έκδοση 1. 
 


