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1

ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

1.1

Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο

Ολνκαζία Οπζίαο:

Αζβέζηεο

πλώλπκα:

Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε, Άζβεζηνο Αζβέζηεο,
Ομείδην ηνπ Αζβεζηίνπ, Lime, Burnt lime, Un-slaked lime, Building
lime, Calcia, Fat lime, Chemical lime, Fluxing lime, Hard burnt lime,
Soft burnt lime, Pebble lime, Calcium oxide, Calcium monoxide, Quick
lime, Calcined limestone.
Παρακαλούμε σημειώσατε ότι ο κατάλογος μπορεί να μην είναι πλήρης.

Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο:
Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ – CaO
Trade name:
GCL – CaO
CAS:
1305-78-8
EINECS:
215-138-9
Μνξηαθό Βάξνο:
56.08 g/mol
Αξηζκόο Καηαρώξηζεο REACH: TF958615-21
1.2

πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο

Παξαθαιώ ειέγμηε ηηο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ δειηίνπ
δεδνκέλσλ αζθαιείαο.
Αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο:
1.3

Γελ ππάξρνπλ αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο.

ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο

Δπσλπκία:

CaO Hellas Μακεδονική Αζβεζηοποιία ΑΒΕΕ

Γηεύζπλζε:

6 τλμ οδού Θεζ/νίκης-Λαγκαδά

Σειέθσλν:

2310 -688380

Fax:

2310-681124

e-mail ππεπζύλνπ γηα ην ΓΓΑ:

dimitriadis@caohellas.gr

1.4

ο

Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο

Δπξσπατθόο αξηζκόο επείγνπζαο αλάγθεο:

112

Σειέθσλν Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ:

210 7793777

Αξηζκόο ηειεθώλνπ εθηάθηνπ αλάγθεο εηαηξείαο:
Γηαζεζηκόηεηα εθηόο σξώλ εξγαζίαο:

Ναη

Όρη

Page 1 of 17

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ
προεηοιμαζμένο ζύμθωνα με ηο Παράρηημα ΙΙ ηοσ Κανονιζμού REACH (EC)
1907/2006, ηον Κανονιζμό CLP (EC) 1272/2008 και ηον Κανονιζμό (EC) 453/2010
Έκδοση: 1.0/ΕΛ
Ημερομηνία Αναθεώρησης: Νοζμβριος 2010

2

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ

2.1

Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο

2.1.1 Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό CLP (EC) 1272/2008
STOT SE. 3, Οδόο έθζεζεο: Δηζπλνή
Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο 2
Οθζαικηθή βιάβε 1
2.1.2 Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/EEC
Xi – εξεζηζηηθό
2.2

ηνηρεία επηζήκαλζεο

2.2.1 Δπηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό CLP (EC) 1272/2008
Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε: Κίλδπλνο
Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ:

Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο:
H315:

Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο

H318:

Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε

H335:

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ

Γειώζεηο πξνθύιαμεο:
P102:

Mαθξηά από παηδηά

P280:

Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν

P305+P351+P310:

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα
αξθεηά ιεπηά. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό.

P302+P352:

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη
λεξό.

P261:

Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε /εθλεθώκαηα

P304+P340:

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη
αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή.

P501:

Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ ηνπηθή/εζληθή/δηεζλή
λνκνζεζία
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2.2.2 Δπηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/EEC
Έλδεημε επηθηλδπλόηεηαο:
Xi εξεζηζηηθό

Φξάζεηο θηλδύλνπ (Φξάζεηο R):
R37:

Δξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα

R38:

Δξεζηζηηθό γηα ην δέξκα

R41:

Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ

Φξάζεηο αζθαιείαο (Φξάζεηο S):
S2:

Μαθξηά από παηδηά

S25:

Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα

S26:

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή

S37:

Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα

S39:

Υξεζηκνπνηείηε ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ

2.3

Άιινη θίλδπλνη

Ζ νπζία δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ΑΒΣ ή αΑαΒ νπζίαο
Γελ έρνπλ αλαγλσξηζζεί άιινη θίλδπλνη
3

ΤΝΘΔΖ/ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ

3.1

Οπζία

Βαζηθό ζπζηαηηθό
Ολνκαζία:
CAS:
EINECS:

Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ
1305-78-8
215-138-9

Πξνζκίμεηο
Γελ ππάξρνπλ πξνζκίμεηο ζρεηηθέο κε ηελ ηαμηλόκεζε θαη επηζήκαλζε ηεο νπζίαο
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4

ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΖΘΔΗΩΝ

4.1

Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ

Γεληθέο ζπκβνπιέο:
Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο θαζπζηεξεκέλεο επηδξάζεηο. πκβνπιεπηείηε ηαηξό γηα όια ηα πεξηζηαηηθά
έθζεζεο, εθηόο από ηηο αζήκαληεο πεξηπηώζεηο.
Έπεηηα από εηζπλνή
Μεηαθηλήζηε ηελ πεγή ηεο ζθόλεο ή κεηαθηλήζηε ην άηνκν ζε κέξνο κε θαζαξό αέξα. Εεηήζηε άκεζα
ηε ζπκβνπιή ηαηξνύ.
Έπεηηα από επαθή κε ην δέξκα
Να βνπξηζηζηνύλ πξνζεθηηθά θαη ήπηα νη επηθάλεηεο ηνπ ζώκαηνο πνπ έρνπλ ιεξσζεί, πξνθεηκέλνπ λα
απνκαθξπλζεί θάζε ίρλνο ηνπ πξντόληνο. Να πιπζεί ε πεξηνρή πνπ έρεη επεξεαζηεί ακέζσο κε
άθζνλν λεξό. Να απνκαθξπλζεί ν ιεξσκέλνο ξνπρηζκόο. Αλ είλαη απαξαίηεην, λα αλαδεηεζεί ε
ζπκβνπιή ηαηξνύ.
Έπεηηα από επαθή κε ηα κάηηα
Να μεπιπζνύλ ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξό θαη λα δεηεζεί ε ζπκβνπιή ηαηξνύ.
Έπεηηα από θαηάπνζε
Καζαξηζκόο ηνπ ζηόκαηνο κε λεξό θαη, ζηε ζπλέρεηα πόζε άθζνλνπ λεξνύ. Να ΜΖΝ πξνθιεζεί
έκεηνο. Να δεηεζεί ηαηξηθή βνήζεηα.
4.2

εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο

Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ είλαη νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο κέζσ ηεο ζηνκαηηθήο, δεξκαηηθήο ή
αλαπλεπζηηθήο νδνύ. Ζ νπζία ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθή γηα ην δέξκα θαη ην ηελ αλαπλεπζηηθή νδό θαη
ζπλεπηθέξεη θίλδπλν ζνβαξήο νθζαικηθήο βιάβεο. Γελ ππάξρεη αλεζπρία γηα δπζκελείο
κεηαγελέζηεξεο επηδξάζεηο θαζώο ν θύξηνο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία είλαη νη ηνπηθέο (ζρεηηδόκελεο κε ην
pH) επηδξάζεηο.
4.3

Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο

Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ ηκήκαηνο 4.1
5

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ

5.1

Ππξνζβεζηηθά κέζα

5.1.1 Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα
Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Σν πξντόλ δελ είλαη αλαθιέμηκν. Υξεζηκνπνηήζηε ππξνζβεζηήξεο
μεξήο ζθόλεο, αθξνύ ή CO2 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πεξηβάιινπζαο ππξθαγηάο.
Υξεζηκνπνηήζηε κέηξα ππξόζβεζεο ηα νπνία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην γύξσ
πεξηβάιινλ.
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5.1.2 Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα
Με ρξεζηκνπνηείηε λεξό. Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε.
5.2

Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα

Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην λεξό παξάγνληαο ζεξκόηεηα. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα
απνηειέζεη θίλδπλν γηα εύθιεθηα πιηθά.
5.3

πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο

Απνθύγεηε ηελ πξόθιεζε ζθόλεο. Υξεζηκνπνηήζηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε κέηξα
ππξόζβεζεο ηα νπνία λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην γύξσ πεξηβάιινλ.
6

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΤΥΑΗΑ ΔΚΛΤΖ

6.1

Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο

6.1.1 Γηα πξνζσπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο
Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκό.
Γηαηεξείζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζην ειάρηζην.
Κξαηήζηε καθξηά ηα άηνκα ρσξίο πξνζηαζία.
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα – θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό
εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8).
Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο – εμαζθαιίζηε όηη ρξεζηκνπνηείηαη επαξθήο εμαεξηζκόο ή θαηάιιεινο
εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα
8).
Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε.
6.1.2 Γηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο βνήζεηεο
Δμαζθαιίζηε επαξθή εμαεξηζκό.
Γηαηεξείζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζην ειάρηζην.
Κξαηήζηε καθξηά ηα άηνκα ρσξίο πξνζηαζία.
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα – θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό
εμνπιηζκό (βι. ηκήκα 8).
Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο – εμαζθαιίζηε όηη ρξεζηκνπνηείηαη επαξθήο εμαεξηζκόο ή θαηάιιεινο
εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, θνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (βι. ηκήκα
8).
Απνθύγεηε ηελ ελπδάησζε.
6.2

Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο

Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή. Αλ είλαη δπλαηόλ, δηαηεξείζηε ην πξντόλ ζηεγλό. Αλ είλαη δπλαηόλ θαιύςηε ηελ
πεξηνρή γηα ηελ απνθπγή έθζεζεο ζε ζθόλε. Απνθύγεηε ηελ αλεμέιεγθηε δηαξξνή ζε επηθαλεηαθά ή
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ππόγεηα ύδαηα θαη ηελ απνρέηεπζε, θαζώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηνπ pH. Δλδερόκελε
εθηεηακέλε δηαξξνή ζε πδαηηθνύο απνδέθηεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηηο αξκόδηεο αξρέο.
6.3

Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό

ε θάζε πεξίπησζε, απνθύγεηε ηε δεκηνπξγία ζθόλεο.
Αλ είλαη δπλαηόλ, δηαηεξείζηε ην πξντόλ ζηεγλό
Απνκαθξύλεηε ην πιηθό ζηεγλό κε θάπνηνλ κεραληθό ηξόπν ζε μεξή κνξθή
Υξεζηκνπνηείζηε θάπνηα ζπζθεπή αλαξξόθεζεο ή θηπαξίζηε ζε ζάθνπο.
6.4

Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο, ηα κέηξα πξνζσπηθήο
πξνζηαζίαο ή ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε, παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζηα ηκήκαηα 8 θαη 13 θαη
ζην Παξάξηεκα ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο.
7

ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

7.1

Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό

7.1.1 Μέηξα πξνζηαζίαο
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό (αλαηξέμηε ζην
ηκήκα 8 ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο). Με θνξάηε θαθνύο επαθήο όηαλ δηαρεηξίδεζηε απηό ην
πξντόλ. Δλδείθλπηαη λα έρεηε αηνκηθή ζπζθεπή πιπζίκαηνο καηηώλ. Γηαηεξήζηε ηα επίπεδα ζθόλεο ζε
ειάρηζηα επίπεδα. Απνκνλώζηε ηηο πεγέο ζθόλεο, ρξεζηκνπνηείζηε εμαεξηζκό (ζπιιέθηεο ζθόλεο ζηα
ζεκεία ρεηξηζκνύ). Σα ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ πξνηείλεηαη λα είλαη θεθιεηζκέλα. Όηαλ δηαθηλνύληαη
ζάθνη, νη ζπλήζεηο πξνθπιάμεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ελ όςεη ησλ θηλδύλσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ Οδεγία 90/269/EEC.
7.1.2 πζηάζεηο γηα ηε γεληθή επαγγεικαηηθή πγηεηλή
Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ή θαηάπνζε θαη ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Απαηηείηαη ε εθαξκνγή
γεληθώλ κέηξσλ επαγγεικαηηθήο πγηεηλήο γηα ηελ δηαζθάιηζε αζθαινύο ρεηξηζκνύ ηεο νπζίαο. Σα
κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο θαζαξηόηεηαο (ηαθηηθόο
θαζαξηζκόο κε θαηάιιειεο ζπζθεπέο), ηελ απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ θαη
πνηνύ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Κάλεηε κπάλην θαη αιιάμεηε ξνύρα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. Με θνξάηε
ιεξσκέλα ξνύρα ζην ζπίηη.
7.2

πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ

Ζ νπζία ζα πξέπεη λα απνζεθεύεηαη θάησ από μεξέο ζπλζήθεο. Δπαθή κε ηνλ αέξα θαη ηελ πγξαζία
ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Ζ απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ζηιό.
Γηαηεξείζηε καθξηά από νμέα, κεγάιεο πνζόηεηεο ραξηηνύ, άρπξνπ θαη αδσηνύρσλ ζπζηαηηθώλ.
Κξαηήζηε καθξηά από παηδηά. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη αινπκίλην γηα κεηαθνξά ή απνζήθεπζε, εθόζνλ
ππάξρεη θίλδπλνο επαθήο κε λεξό.
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7.3

Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο

Παξαθαιώ ειέγμηε ηηο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηνπ πίλαθα 1 ηνπ παξαηήκαηνο ηνπ δειηίνπ
δεδνκέλσλ αζθαιείαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην
Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο θαη ειέγμηε ην ηκήκα 2.1: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ
8

ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ/ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

8.1

Παξάκεηξνη ειέγρνπ

ύζηαζε SCOEL (SCOEL/SUM/137 February 2008; βι. Σκήκα 16.6):
Occupational Exposure Limit (OEL), 8 h TWA: 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ
Short-term exposure limit (STEL), 15min: 4mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ
PNEC aqua = 370 µg/l
PNEC soil/groundwater = 816 mg/l
8.2

Έιεγρνη έθζεζεο

Γηα ηνλ έιεγρν πηζαλήο έθζεζεο, ε δεκηνπξγία ζθόλεο πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Δπίζεο, ζπλίζηαηαη ε
ρξήζε θαηάιιεινπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο
ησλ καηηώλ (πρ. γπαιηά ή κάζθα), εθηόο αλ ε ελδερόκελε επαθή κε ηα κάηηα κπνξεί λα απνθεπρζεί
ιόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ ηύπνπ ηεο εθαξκνγήο (δει. θιεηζηή δηεξγαζία). Δπηπξνζζέησο, πξνζηαζία
ηνπ πξνζώπνπ, πξνζηαηεπηηθόο ξνπρηζκόο θαη παπνύηζηα αζθαιείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
όπνπ απηό είλαη απαξαίηεην.
Παξαθαιώ ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή
ζαο.
8.2.1 Καηάιιεινη κεραληθνί έιεγρνη
Αλ νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε δεκηνπξγνύλ ζθόλε, ε ρξήζε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη, λα
ρξεζηκνπνηείηαη ηνπηθόο εμαεξηζκόο ή άιια κεραληθά κέζα γηα λα δηαηεξεζνύλ ηα επίπεδα ζθόλεο
θάησ από ηα πξνηεηλόκελα όξηα έθζεζεο.
8.2.2 Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, όπσο αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο
8.2.2.1

Πξνζηαζία ησλ καηηώλ/ηνπ πξνζώπνπ

Μελ θνξάηε θαθνύο επαθήο. Υξεζηκνπνηείζηε πξνζηαηεπηηθή κάζθα ε νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη
ζθηρηά θαη λα έρεη θαη πιάγηα πξνζηαηεπηηθά ηνηρώκαηα ή αλάινγα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξείαο
όξαζεο. Δλδείθλπηαη λα έρεηε καδί ζαο αηνκηθή ζπζθεπή πιπζίκαηνο καηηώλ.
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Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο

8.2.2.2

Γεδνκέλνπ όηη ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα, ε έθζεζε ηνπ
δέξκαηνο ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη όζν είλαη ηερληθά δπλαηό. Απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
πξνζηαηεπηηθά γάληηα (ληηξηιίνπ), θαηάιιεινο εξγαηηθόο ξνπρηζκόο ν νπνίνο λα θαιύπηεη πιήξσο ην
δέξκα, καθξηά παληειόληα, εξγαηηθέο θόξκεο κε καθξηά καλίθηα θαη ζηελή εθαξκνγή ζηα αλνίγκαηα θαη
ππνδήκαηα αλζεθηηθά ζε θαπζηηθά πιηθά ηα νπνία λα κελ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ζθόλεο.
Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ

8.2.2.3

Πξνηείλεηαη ν ηνπηθόο εμαεξηζκόο έηζη ώζηε ηα επίπεδα ζθόλεο λα δηαηεξεζνύλ θάησ από ηηο
θαζνξηζκέλεο ηηκέο. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε θαηάιιειεο κάζθαο θηιηξαξίζκαηνο ησλ ζσκαηηδίσλ,
αλάινγα κε ηα αλακελόκελα επίπεδα έθζεζεο – παξαθαινύκε ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο
πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο.
Θεξκηθνί θίλδπλνη

8.2.2.4

Ζ νπζία δελ παξνπζηάδεη ζεξκηθό θίλδπλν θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη ε ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ
8.2.3 Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο
Όια ηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ ζα πξέπεη λα θηιηξάξνληαη πξηλ ηελ απόξξηςε ζην πεξηβάιινλ.
Να απνθεύγεηαη ε απόξξηςε ζην πεξηβάιινλ.
Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή. Δλδερόκελε εθηεηακέλε δηαξξνή ζε πδαηηθνύο απνδέθηεο πξέπεη λα αλαθεξζεί
ζηηο αξκόδηεο αξρέο.
Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ έηζη ώζηε λα ειεγζεί
επαξθώο ε έθζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νπζία, παξαθαινύκε ειέγμηε ην ζρεηηθό ζελάξην έθζεζεο
πνπ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα ή από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο.
Γηα αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμαηε ζην Παξάξηεκα ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο.
9

ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ

9.1

ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο

Όςε:
Οζκή:

Λεπθό ή ππόιεπθν (κπεδ) ιεπηόθνθθν ζηεξεό πιηθό ην κέγεζνο ηνπ
νπνίνπ πνηθίιεη
άνζκε

Όξην νζκήο:

κε εθαξκόζηκν

pH:

12.4 (θνξεζκέλν δηάιπκα ζηνπο 20 °C)

εκείν ηήμεσο:

> 450 °C (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.1)

εκείν βξαζκνύ:

κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 °C)

εκείν αλάθιεμεο:

κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 °C)

Σαρύηεηα εμάηκηζεο:

κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 °C)

Αλαθιεμηκόηεηα:

κε εθαξκόζηκν (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.10)

Όξηα εθξεθηηθόηεηαο:

όρη εθξεθηηθό (ζηεξείηαη ρεκηθώλ δνκώλ θνηλώο ζπλδεδεκέλσλ κε
εθξεθηηθέο ηδηόηεηεο)
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Πίεζε αηκώλ:

κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 °C)

Ππθλόηεηα αηκώλ:

κε εθαξκόζηκν

ρεηηθή ππθλόηεηα:
Γηαιπηόηεηα ζην λεξό:
πληειεζηήο θαηαλνκήο:

3.31 (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.3)
1337.6 mg/L (απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.6)
κε εθαξκόζηκν (αλόξγαλε νπζία)

Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο:

κε ζρεηηθή ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο θάησ ησλ 400 °C
(απνηέιεζκα κειέηεο, κέζνδνο EU A.16)

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο:

κε εθαξκόζηκν

Ημώδεο:

κε εθαξκόζηκν (ζηεξεό κε ζεκείν βξαζκνύ > 450 °C)

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο:

δελ έρεη νμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο (Με βάζε ηελ ρεκηθή δνκή ηεο, ε
νπζία δελ πεξηέρεη πιεόλαζκα νμπγόλνπ ή άιισλ δνκηθώλ νκάδσλ
γλσζηώλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηάζε λα αληηδξνύλ εμώζεξκα κε
αλαθιέμηκεο ύιεο)

9.2

Άιιεο πιεξνθνξίεο

Γελ ππάξρνπλ
10

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

10.1 Γξαζηηθόηεηα
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά εμώζεξκα κε ην λεξό ζρεκαηίδνληαο πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ.
10.2 Υεκηθή ζηαζεξόηεηα
Κάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ είλαη ζηαζεξό.
10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξάεη εμώζεξκα κε ηα νμέα, ζρεκαηίδνληαο άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ.
10.4 πλζήθεο πξνο απνθπγήλ
Να ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ζηνλ αέξα θαη ηελ πγξαζία γηα λα απνθεπρζεί ε ππνβάζκηζε ηνπ πιηθνύ.
10.5 Με ζπκβαηά πιηθά
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά εμώζεξκα κε ην λεξό ζρεκαηίδνληαο πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ.
CaO + H2O → Ca(OH)2 + 1155 kJ/kg CaO
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξάεη εμώζεξκα κε ηα νμέα, ζρεκαηίδνληαο άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ.
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην αινπκίλην θαη ηνλ νξείραιθν παξνπζία πγξαζίαο,
ζρεκαηίδνληαο αέξην πδξνγόλν
CaO + 2 Al + 7 H2O → Ca(Al (OH)4)2 + 3 H2
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10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο
Γελ ππάξρνπλ
Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ απνξξνθάεη πγξαζία θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
από ηνλ αέξα, ζρεκαηίδνληαο αλζξαθηθό αζβέζηην, ην νπνίν απνηειεί θνηλό θπζηθό πιηθό.
11

ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα θαη ην αλαπλεπζηηθό θαη ζπλεπηθέξεη
θίλδπλν ζνβαξήο νθζαικηθήο βιάβεο. Σν όξην επαγγεικαηηθήο έθζεζεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηνπηθήο
αηζζεηήξηαο ελόριεζεο θαη ηε κείσζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο πλεπκόλσλ σο θξίζηκα
απνηειέζκαηα είλαη OEL (8 h) = 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο.
(calcium dihydroxide, OECD 402, rabbit); by read across these results are also applicable to calcium
oxide, since in contact with moisture calcium hydroxide is formed.
Παπάμεηπορ
ηοξικόηηηαρ

Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων

Αποππόθηζη

Ζ πξσηεύνπζα επίπησζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζηελ πγεία είλαη ν
ηνπηθόο εξεζηζκόο ιόγσ κεηαηόπηζεο ηνπ pH. Ωο εθ ηνύηνπ, ε
απνξξόθεζε δελ απνηειεί ζρεηηθή παξάκεηξν γηα ηελ αμηνιόγεζε
επηπηώζεσλ.

Οξεία ηοξικόηηηα

Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ είλαη νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο
ηόκα LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, αξνπξαίνο)
Γέξκα LD50 > 2500 mg/kg bw (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ OECD 402,
θνπλέιη)
Με read-across ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη επίζεο εθαξκόζηκα γηα ην
νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαζώο, παξνπζία πγξαζίαο, ζρεκαηίδεηαη
πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ
Δηζπλνή

δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα

Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε σο νπζία νμείαο ηνμηθόηεηαο
Γηα ηηο εξεζηζηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλαπλεπζηηθή νδό, παξαθαινύκε
δείηε παξαθάησ.
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Παπάμεηπορ
ηοξικόηηηαρ

Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων

Επεθιζμόρ/ Διάβπωζη

Δξεζηζκόο ησλ νθζαικώλ: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζπλεπηθέξεη θίλδπλν
ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ (κειέηεο εξεζηζκνύ ησλ νθζαικώλ - in
vivo, θνπλέιη).
Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ είλαη εξεζηζηηθό γηα ην
δέξκα (in vivo, θνπλέιη).
Δξεζηζκόο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ: Από δεδνκέλα ζε αλζξώπνπο πξνθύπηεη
όηη ην CaO είλαη εξεζηζηηθό γηα ηελ αλαπλεπζηηθή νδό
Βάζεη πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηαμηλνκείηαη σο
εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα [R38, εξεζηζηηθό γηα ην δέξκα, Δξεζηζκόο ηνπ
δέξκαηνο 2 (H315 – Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο)] θαη σο έληνλα
εξεζηζηηθό γηα ηα κάηηα [R41, Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ,
Οθζαικηθή βιάβε 1 (H318 - Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε)].
Όπσο ζπλνςίδεηαη θαη αμηνινγείηαη ζηελ ζύζηαζε SCOEL (Anonymus,
2008), βάζεη δεδνκέλσλ ζε αλζξώπνπο, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ
ηαμηλνκείηαη σο εξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα [R37, Δξεζηζηηθό
γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, STOT SE 3 (H335 – Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ)].

Εςαιζθηηοποίηζη

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα.
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ ζεσξείηαη όηη επαηζζεηνπνηεί ην δέξκα, κε
βάζε ηελ θύζε ηεο επίπησζήο ηνπ (κεηαηόπηζε ηνπ pH) θαη ηεο
νπζηαζηηθήο απαίηεζεο ηνπ αζβεζηίνπ γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή.
Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε σο πξνο ηελ επαηζζεηνπνίεζε.

Σοξικόηηηα
επαναλαμβανόμενηρ
δόζηρ

Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ αζβεζηίνπ από ηε ζηνκαηηθή νδό πξνζεγγίδεηαη από ην
αλώηαην αλεθηό επίπεδν πξόζιεςεο (upper intake levels - UL) γηα
ελήιηθεο, θαζνξίδεηαη από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηξνθίκσλ
(Scientific Committee on Food - SCF) θαη είλαη
UL = 2500 mg/d, πνπ αληηζηνηρεί ζε 36 mg/kg bw/d (άηνκν 70 kg) γηα ην
αζβέζηην.
Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ CaO από ηελ δεξκαηηθή νδό δελ ζεσξείηαη ζρεηηθή ιόγσ
ηεο πξνβιεπόκελεο αζήκαληεο πξνζξόθεζεο κέζσ ηνπ δέξκαηνο θαη
θαζώο ν ηνπηθόο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο είλαη ε πξσηεύνπζα επίπησζε
(κεηαηόπηζε ηνπ pH).
Ζ ηνμηθόηεηα ηνπ CaO από ηελ αλαπλεπζηηθή νδό (ηνπηθή επίπησζε,
εξεζηζκόο βιελλσδώλ κεκβξαλώλ) πξνζεγγίδεηαη από κία 8-h TWA ε
νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
Δπαγγεικαηηθώλ Οξίσλ Έθζεζεο (Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits - SCOEL) σο 1 mg/m³ αλαπλεύζηκεο ζθόλεο (βι. Σκήκα
8.1).
Ωο εθ ηνύηνπ, δελ απαηηείηαη ηαμηλόκεζε ηνπ CaO σο πξνο ηελ ηνμηθόηεηα
παξαηεηακέλεο έθζεζεο.
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Παπάμεηπορ
ηοξικόηηηαρ

Αποηέλεζμα ηηρ αξιολόγηζηρ επιπηώζεων

Μεηαλλαξιγένεζη

Γνθηκή αληίζηξνθεο βαθηεξηαθήο κεηάιιαμεο (Γνθηκή Ames, OECD 471):
Αξλεηηθή
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ παξνπζία θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ Ca θαη ηελ
θπζηνινγηθή κε-ζρεηηθόηεηαο νπνηαζδήπνηε κεηαηόπηζεο pH πνπ
πξνθαιείηαη από ηνλ νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζηα πδάηηλα κέζα, ην νμείδην
ηνπ αζβεζηίνπ πξνθαλώο ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε γελνηνμηθήο
δπλαηόηεηαο
Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε γηα γελνηνμηθόηεηα.

Καπκινογένεζη

Σν αζβέζηην (ρνξεγνύκελν σο Ca-lactate) δελ είλαη θαξθηλνγόλν
(πεηξακαηηθό απνηέιεζκα, αξνπξαίνο).
Ζ επίδξαζε pH ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ δελ δίλεη πξνθαιεί θάπνηνλ
θαξθηλνγόλν θίλδπλν.
Σα αλζξώπηλα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηελ έιιεηςε
νπνηαζδήπνηε θαξθηλνγόλνπ δπλαηόηεηαο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ.
Γελ πξνθύπηεη ηαμηλόκεζε γηα θαξθηλνγέλεζε.

Σοξικόηηηα
για
αναπαπαγωγή

ηην

Σν αζβέζηην (ρνξεγνύκελν σο Ca-carbonate) δελ είλαη ηνμηθό ζηελ
αλαπαξαγσγή (πεηξακαηηθό απνηέιεζκα, πνληίθη).
Ζ επίδξαζε ηνπ pH δελ πξνθαιεί θάπνηνλ αλαπαξαγσγηθό θίλδπλν.
Σα αλζξώπηλα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ηελ έιιεηςε
νπνηαζδήπνηε δπλαηόηεηαο γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνμηθόηεηα ηνπ
νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ.
Σόζν ζε κειέηεο ζε δώα, όζν θαη ζε αλζξώπηλεο θιηληθέο κειέηεο γηα
δηάθνξα άιαηα ηνπ αζβεζηίνπ, δελ αληρλεύηεθε θακία επίδξαζε ζηελ
αλαπαξαγσγή ή ηελ αλάπηπμε. Αλαηξέμηε επίζεο ζηελ Δπηζηεκνληθή
Δπηηξνπή Σξνθίκσλ (Σκήκα 16.6). Καηά ζπλέπεηα, ην νμείδην ηνπ
αζβεζηίνπ δελ είλαη ηνμηθό γηα ηελ αλαπαξαγσγή ή/θαη ηελ αλάπηπμε.
Γελ απαηηείηαη ηαμηλόκεζε γηα ηνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ζύκθσλα
κε ηνλ θαλνληζκό (EC) 1272/2008 δελ απαηηείηαη.
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12

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

12.1 Σνμηθόηεηα
12.1.1 Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε ςάξηα
LC50 (96h) γηα ςάξηα ηνπ γιπθνύ λεξνύ: 50.6 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)
LC50 (96h) γηα ζαιάζζηα ςάξηα: 457 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)
12.1.2 Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδαηηθά αζπόλδπια
EC50 (48h) γηα αζπόλδπια ηνπ γιπθνύ λεξνύ: 49.1 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)l
LC50 (96h) γηα ζαιάζζηα αζπόλδπια: 158 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)
12.1.3 Ομεία/ρξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδξόβηα θπηά
EC50 (72h) γηα άιγε ηνπ γιπθνύ λεξνύ: 184.57 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)
NOEC (72h) γηα ζαιάζζηα άιγε: 48 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)
12.1.4 Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο π.ρ. βαθηήξηα
ε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ pH, ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνιύκαλζε ιπκαηνιάζπεο.
12.1.5 Υξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδαηηθνύο νξγαληζκνύο
NOEC (14d) γηα ζαιάζζηα αζπόλδπια: 32 mg/l (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)
12.1.6 Σνμηθόηεηα ζε κηθξννξγαληζκνύο θαη καθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο
EC10/LC10 ή NOEC γηα καθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο: 2000 mg/kg soil dw (πδξνμείδην ηνπ
αζβεζηίνπ)
EC10/LC10 ή NOEC γηα κηθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο: 12000 mg/kg soil dw (πδξνμείδην ηνπ
αζβεζηίνπ)
12.1.7 Σνμηθόηεηα ζε γήηλα θπηά
NOEC (21d) γηα γήηλα θπηά: 1080 mg/kg (πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ)
12.1.8 Γεληθή επίπησζε
Ομεία επίπησζε ηνπ pH. Αλ θαη ην πξντόλ είλαη ρξήζηκν γηα λα δηνξζώζεη ηελ νμύηεηα ηνπ λεξνύ, ζε
ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ηνπ 1 g/l κπνξεί λα είλαη επηβιαβέο γηα ηελ πδαηηθή δσή. Σηκέο pH > 12 ζα
κεησζνύλ γξήγνξα ιόγσ δηάιπζεο θαη ελαλζξάθσζεο.
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12.1.9 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
Σα απνηειέζκαηα από read-across είλαη επίζεο εθαξκόζηκα ζην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ θαζώο,
παξνπζία πγξαζίαο, ζρεκαηίδεηαη πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ
12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο
Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αληηδξά κε ην λεξό θαη/ή κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζρεκαηίδνληαο
πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ή/θαη αλζξαθηθό αζβέζηην αληίζηνηρα, ηα νπνία είλαη ειάρηζηα δηαιπηά,
παξνπζηάδνληαο ρακειή θηλεηηθόηεηα ζηα πεξηζζόηεξα εδάθε.
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ
Με ζρεηηθό γηα αλόξγαλεο νπζίεο
12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Γελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο.
13

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ

13.1

Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ

Ζ δηάζεζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ηνπηθή θαη εζληθή
λνκνζεζία. Ζ δηαρείξηζε, ρξήζε θαη επηκόιπλζε απηνύ ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο
επηινγέο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Ζ απόξξηςε ηνπ πεξηέθηε θαη ηνπ αρξεζηκνπνίεηνπ
πεξηερόκελνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο απαηηήζεηο.
Ζ ρξεζηκνπνηεκέλε ζπζθεπαζία πξννξίδεηαη κόλν γηα ζπζθεπαζία απηνύ ηνπ πξντόληνο, δελ ζα
πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ιόγνπο. Μεηά ηε ρξήζε, αδεηάζηε εληειώο ηε ζπζθεπαζία.
14

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

Το οξείδιο του αςβεςτίου δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο για τη μεταφορά (ADR (Οδική), RID
(Σιδηροδρομική), IMDG / GGVSea (Θαλάςςια).
14.1 Αξηζκόο ΟΖΔ (UN-Number)
UN 1910
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14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΖΔ
Calcium oxide
14.3 Σάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά
Class 8
Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ παξαηίζεηαη ζηνλ θώδηθα IMDG (Σξνπνπνίεζε 34-08).
14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Group III (Air transport (ICAO/IATA))
14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
Καλέλαο
14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε
Απνθύγεηε ηελ απειεπζέξσζε ζθόλεο θαηά ηε κεηαθνξά, ρξεζηκνπνηώληαο αεξνζηεγείο δεμακελέο
γηα ιεπηόθνθε ζθόλε θαη θαιπκέλα θνξηεγά γηα ραιίθη
14.7 Υύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδ. IBC
Γελ ππάγεηαη
15

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία
Αδεηνδνηήζεηο:

Γελ απαηηνύληαη

Πεξηνξηζκνί ρξήζεο:

Καλέλαο

Άιινη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί :

Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δελ απνηειεί νπζία SEVESO, δελ
πξνθαιεί κείσζε ηνπ όδνληνο θαη δελ αλήθεη ζηνπο επίκνλνπο
νξγαληθνύο ξύπνπο.

Δζληθνί θαλνληζκνί:

Water endangering class 1 (Γεξκαλία)

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Έρεη δηελεξγεζεί αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ νπζία.
16

ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Σα ζηνηρεία είλαη βαζηζκέλα ζηηο πηό πξόζθαηεο γλώζεηο καο αιιά δελ απνηεινύλ εγγύεζε γηα
νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξντόλησλ θαη δελ θαζηεξώλνπλ κηα λόκηκα
έγθπξε ζπκβαηηθή ζρέζε.
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16.1 Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο
H315:

Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο

H318:

Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε

H335:

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ

16.2 Γειώζεηο πξνθύιαμεο
P102:

Mαθξηά από παηδηά

P280:

Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ην πξόζσπν

P305+P351+P310:

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα
αξθεηά ιεπηά. Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό.

P302+P352:

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν ζαπνύλη θαη
λεξό.

P261:

Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζθόλε /εθλεθώκαηα

P304+P340:

Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΗΠΝΟΖ: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη
αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή.

P501:

Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηελ ηνπηθή/εζληθή/δηεζλή
λνκνζεζία

16.3 Φξάζεηο θηλδύλνπ (Φξάζεηο R)
R37:

Δξεζηζηηθό γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα

R38:

Δξεζηζηηθό γηα ην δέξκα

R41:

Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ

16.4 Φξάζεηο αζθαιείαο (Φξάζεηο S)
S2:

Μαθξηά από παηδηά

S25:

Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα

S26:

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή
ζπκβνπιή

S37:

Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα

S39:

Υξεζηκνπνηείηε ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ

16.5 πληκήζεηο
EC50:

median effective concentration

LC50:

median lethal concentration

LD50:

median lethal dose

NOEC: no observable effect concentration
OEL:

occupational exposure limit
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ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ
προεηοιμαζμένο ζύμθωνα με ηο Παράρηημα ΙΙ ηοσ Κανονιζμού REACH (EC)
1907/2006, ηον Κανονιζμό CLP (EC) 1272/2008 και ηον Κανονιζμό (EC) 453/2010
Έκδοση: 1.0/ΕΛ
Ημερομηνία Αναθεώρησης: Νοζμβριος 2010

PNEC: predicted no-effect concentration
STEL: short-term exposure limit
TWA:

time weighted average

ΑΒΣ:

αλζεθηηθέο, βηνζπζζσξεύζηκεο θαη ηνμηθέο νπζίεο

αΑαΒ: άθξσο αλζεθηηθέο θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκεο νπζίεο
16.6 εκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on
Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]
Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits
(SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European Commission, DG
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008
16.7 Αλαζεώξεζε

Αποποίηση
Απηό ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο θύιιν ζηνηρείσλ αζθάιεηαο (SDS) είλαη βαζηζκέλν ζηηο λνκηθέο
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ REACH (EC 1907/2006 άξζξν 31 θαη παξάξηεκα ΗΗ), όπσο ηξνπνπνηείηαη.
Σν πεξηερόκελό ηνπ πξννξίδεηαη σο νδεγόο γηα ηνλ θαηάιιειν πξνιεπηηθό ρεηξηζκό ηνπ πιηθνύ. Δίλαη
επζύλε ησλ παξαιεπηώλ απηνύ ηνπ ΓΓΑ λα εμαζθαιηζηεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
δηαβάδνληαη πιήξσο θαη θαηαλννύληαη από όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ,
λα ρεηξηζηνύλ, λα δηαζέζνπλ ή λα έξζνπλ κε θάζε ηξόπν ζε επαθή κε ην πξντόλ. Οη πιεξνθνξίεο θαη
νη νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό ην ΓΓΑ είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο θαη
ηερληθέο γλώζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πνπ ππνδεηθλύεηαη, παξέρνληαη δε θαιή ηε πίζηεη, ελώ
σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία ή ηελ πιεξόηεηα απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ δελ δηαηππώλεηαη
εγγύεζε ή δήισζε. Γελ απαιιάζζνπλ ηνλ ρξήζηε από ηελ ππνρξέσζε λα μέξεη θαη λα εθαξκόδεη
όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ. Γελ πξέπεη λα ιεθζεί σο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγγύεζε ηεο ηερληθήο απόδνζεο, ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηηο ηδηαίηεξεο
εθαξκνγέο, θαη δελ θαζηεξώλεη κηα λνκηθά έγθπξε ζπκβαηηθή ζρέζε. Με απνθιεηζηηθή αηνκηθή ηνπ
επζύλε ν θαηαλαισηήο ή ν ρξήζηεο ζα θξίλεη αλ ηθαλνπνηείηαη από ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ
πιεξνθνξηώλ απηώλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πιηθνύ. Απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ
ρξήζηε λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαζώο ρξεζηκνπνηεί απηό ην πξντόλ. Απηή ε
έθδνζε ηνπ SDS ππεξηζρύεη όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ εθδόζεσλ. εθηνπίδεη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο
εθδόζεηο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Σέινο Γειηίνπ Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
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