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COB-DRY POWER 
 

ΤΜΗΜΑ 1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 
1.1 Όνομα προϊόντος: COB-DRY POWER, ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ/ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
 
1.2 Εφαρμογή/χρήση προϊόντος: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ/ΠΟΤΗΡΙΩΝ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
1.3 Παραγωγός εταιρεία-υπεύθυνος διάθεσης: «COBART  CHEMICALS», Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Σάμου 27, 
Ηλιούπολη, 163 42, Τηλ.: 210-9954953 / 210-9962355, Φαξ: 210-9962356, E-mail: cobart@otenet.gr, www.cobart.gr  
 
1.4 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης:   ΕΚΑΒ: 166 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  210-7793777      
        

ΤΜΗΜΑ 2.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  
 
2.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:  
 
Ευρωπαϊκός κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP)- το προϊόν δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. 
 
2.2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
 
Εικονόγραμμα κινδύνου: 
Δεν υπάρχει.                
 
Δηλώσεις προφύλαξης: 
 
Ρ102 - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
Ρ101 - ΕΑΝ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ  

 
2.3 ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: 
Δεν προσδιορίζονται άλλοι κίνδυνοι. 
 

ΤΜΗΜΑ 3.  ΣΥΝΘΕΣΗ  /  ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ Γ ΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ   
 

Ουσίες: 
 

ΧΗΜΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 CAS No/EC 

No

 ΑΡΙΘΜΟΣ REACH ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ CLP % ΠΟΣΟΣΤΟ K.B. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

ΑΛΚΟΞΥΛΙΚΗ 
ΛΙΠΑΡΗ 

ΑΛΚΟΟΛΗ 

polymer 02-2119552554-37 Eye Dam. 2 (H319) 
Skin Irrit. 2 (H315) 

1-10% - 

1-ΜΕΘΟΞΥ-
ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ-2 

107-98-
2/203-539-1 

 01-2119457435-35 Η226, Η336, εύφλεκτα 
υγρά κατ.3, STOT SE-3 

1-10% - 

ΑΛΚΑΝΟΣΟΥΛΦΟ
ΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 

939-625-7 01-2119985168-23 Eye Dam. 2 (H319) 
Skin Irrit. 2 (H315) 

0,1-1% - 

 

 Το μίγμα περιέχει αλκοξυλική λιπαρή αλκοόλη / Ref.No.: 02-2119552554-37 

 Το μίγμα περιέχει μικρή ποσότητα κιτρικού οξέος 
 
 

mailto:cobart@otenet.gr
http://www.cobart.gr/
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ΤΜΗΜΑ 4.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ   
  

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών: 
 

Σε περίπτωση εισπνοής:  Συμβουλευτείτε ή επισκεφτείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης:   Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή ή καλέστε ασθενοφόρο. Μην προκαλείτε εμετό 
εκτός αν αυτό συστηθεί από ιατρικό προσωπικό. Αν παρουσιαστεί αυθόρμητος 
εμετός, κρατήστε το κεφάλι κάτω από τη μέση. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:  Ξεπλύνετε καλά τα μάτια με χλιαρό νερό για αρκετά λεπτά και  βγάλτε τους φακούς 
επαφής αν υπάρχουν.  Στην συνέχεια, ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό ή φυσιολογικό 
ορό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:  Ξεβγάλετε με άφθονο νερό . Βγάλτε και πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν παρατηρηθεί ερεθισμός. 

 
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα: 
Δεν υπάρχουν γνωστά. 
 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

ΤΜΗΜΑ 5.  ΜΕΤΡΑ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ   
 

5.1 Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:  Για την περίπτωση ευρύτερης πυρκαγιάς  τα κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης είναι  
διοξείδιο του άνθρακα και αφρός, πυροσβεστική σκόνη, δέσμη νερού. Δεν υπάρχουν  
ακατάλληλα μέσα. 

  

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν:  Μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες αδιευκρίνιστες ενώσεις. Χρειάζεται πάντα ο  
κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός πυρόσβεσης και μάσκα για την αναπνευστική 
λειτουργία. 

   

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες:  Απομακρύνετε τα άτομα που δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται εκεί κατά την 
διάρκεια της κατάσβεσης και χρησιμοποιείστε πλήρη προστατευτική ενδυμασία με 
αυτοτελή αναπνευστική συσκευή και γάντια και προστασία ματιών/προσώπου. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 6.  ΜΕΤΡΑ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ   
 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις:  Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα με τα κατάλληλα μέτρα ατομικής 
προστασίας (παράγραφος 8). Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Μην περπατάτε σε 
δάπεδο που έχει χυθεί προϊόν αν δεν έχει πλυθεί σωστά - κίνδυνος ολίσθησης. 

   

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:  Αποφύγετε την διαφυγή του προϊόντος αδιάλυτο σε υπόνομο. Αραιώστε με άφθονο 
νερό. Αποτρέψτε την διείσδυση σε υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Όταν 
χρησιμοποιείται για την χρήση που προορίζεται αυτό το προϊόν δεν προκαλεί 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

  

6.3 Μέθοδοι καθαρισμού:  Σε περίπτωση μικρών ποσοτήτων απομονώστε το προϊόν με απορροφητικό υλικό που 
δεσμεύει υγρά, όπως άμμος, γη διατόμων, πριονίδι. Κατόπιν καθαρίζουμε με άφθονο 
νερό. 

  
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 7.  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
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7.1 Ασφαλής χειρισμός:  Γενικές οδηγίες: Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε όταν χειρίζεστε προϊόντα χημικά. 
Προσέχετε τον καλό και επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας. Μην αναμιγνύετε με άλλα 
χημικά προϊόντα. Μην μεταγγίζετε τα προϊόντα από τον αρχικό περιέκτη τους σε δοχεία 
άγνωστων προδιαγραφών.  

  

7.2 Ασφαλής αποθήκευση:  Διατηρείστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία και καλά κλεισμένο, μακριά από 
πηγές θερμότητας και ακτινοβολίες, σε θερμοκρασία δωματίου, σε χώρο καλά 
αεριζόμενο. Για κοινούς χώρους αποθήκευσης, διατηρείστε το προϊόν μακριά από 
τρόφιμα. 

  

7.3 Ειδικές συστάσεις για την χρήση:  Να μην αναμιγνύεται με κανένα άλλο απορρυπαντικό υγρό ή στερεό. Κατά την χρήση να 
υπάρχει καλός αερισμός του χώρου και προφύλαξη των ματιών. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 8.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  /  ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
 

8.1 Παράμετροι ελέγχου:  Oριακές τιμές έκθεσης στον χώρο εργασίας 
Δεν καθορίζονται για το μίγμα. 
 
8.2  Έλεγχοι έκθεσης: 
 
8.2.1  Μέτρα προστασίας για τον χειρισμό του αδιάλυτου προϊόντος: 
Μην τρώτε και μην πίνετε κατά την διάρκεια της εργασίας σας . Πλύνετε τα χέρια σας πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της 
εργασίας. Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
 
α. Για τον χειρισμό του αδιάλυτου προϊόντος: αποφύγετε την άμεση επαφή και το πιτσίλισμα όπου είναι δυνατόν. 
 

Προστασία χεριών:  Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα χέρια μετά την χρήση. Σε περίπτωση παρατεταμένης 
επαφής, μπορεί να χρειαστεί προστασία του δέρματος. 

Προστασία ματιών:  Δεν απαιτούνται αλλά μπορεί να χρειαστούν γυαλιά με προστασία και στο πλάι 
(ΕΝ 166), για την περίπτωση πιτσιλίσματος. 

Προστασία σώματος:  Δεν απαιτείται ειδική προστασία σε κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 

Προστασία αναπνοής:  Δεν απαιτείται ειδική προστασία σε κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 

 
β. Για τον χειρισμό του διαλυμένου προϊόντος: 
(Συνιστώμενη δόση χρήσης:  0,05-0,2 %) 
 

Προστασία χεριών:  Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα χέρια μετά την χρήση. Δεν απαιτείται ειδική προστασία. 

Προστασία ματιών:  Δεν απαιτείται ειδική προστασία σε κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 

Προστασία σώματος:  Δεν απαιτείται ειδική προστασία σε κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 

Προστασία αναπνοής:  Δεν απαιτείται ειδική προστασία σε κανονικές συνθήκες χρήσης. 
 

 
8.2.2  Προστασία περιβάλλοντος: 
Γενικά μην αφήνετε το προϊόν να εκλύεται από τους περιέκτες του και να διαφεύγει στα νερά και στο έδαφος, συμβουλευτείτε την 
παράγραφο 6. 
 

ΤΜΗΜΑ 9 .  Φ ΥΣΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔ ΙΟΤΗΤΕΣ  
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9.1 Βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες: 
 

 Φυσική κατάσταση: Υγρό 

 Χρώμα: Διαυγές μπλε 

 Οσμή: Χαρακτηριστική του διαλύτη 

 PH αυτούσιου διαλύματος (πυκνού):  2,5-3,5 

 Σημείο ανάφλεξης: Δεν προσδιορίζεται 

 Κίνδυνος έκρηξης: Μη εκρηκτικό 

 Πυκνότητα: 1.02gr/ml (στους 20 βαθμούς ◦C) 

 Πυκνότητα ατμών: Δεν έχει προσδιοριστεί 

 Οξειδωτικές ιδιότητες: Δεν είναι οξειδωτικό 

 Διαλυτότητα στο νερό: Διαλυτό σε κάθε αναλογία 

 Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Δεν έχει προσδιοριστεί 

 Αυτοσυντηρούμενη ανάφλεξη: Δεν έχει προσδιοριστεί 

 Ταχύτητα εξάτμισης: Δεν έχει προσδιοριστεί 

 Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Δεν έχει προσδιοριστεί 

 Σημείο τήξεως: Μη καθορισμένο 

 Σημείο ζέσεως: Μη καθορισμένο 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες: 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες. 
 

ΤΜΗΜΑ 10.  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑ ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 

10.1 Δραστικότητα: 
Δεν αναφέρονται γνωστοί κίνδυνοι σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού. Δεν αποσυντίθεται κατά την 
υποδεικνυόμενη χρήση. 
10.2 Χημική σταθερότητα: 
Σταθερό προϊόν, στις συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης που προτείνονται από τον παραγωγό και υπεύθυνο διάθεσης. 
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: 
Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις στις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης. 
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν: 
Καμιά γνωστή.   
10.5 Μη συμβατά υλικά: 
Κανένα γνωστό. 
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 
Κανένα γνωστό. 
Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του υπευθύνου διάθεσης. 
 

ΤΜΗΜΑ 11.  ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ  
 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις: 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών για το μίγμα. 
Γενικά κατά την ορθή προτεινόμενη εφαρμογή και χρήση, δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιδράσεις στην υγεία.  
Να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις του παραγωγού. 
Δεν αναφέρονται δεδομένα για τις ουσίες του μίγματος . 
 
Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση, τοξικότητα στην αναπαραγωγή): 
Δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης για το μίγμα (δεν πληρούνται κριτήρια ταξινόμησης για τις ουσίες του μίγματος και δεν 
υπάρχουν ενδείξεις). 
 
 

ΤΜΗΜΑ 12.  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

12.1 Τοξικότητα:  
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Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  
12.2 Ανθεκτικότητα και αποδόμηση:  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το μίγμα. 
 
(Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα 
οποία ορίζονται στον κανονισμό ΕΚ Νο.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν αυτή τη δήλωση 
βρίσκονται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του κράτους). 
  
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:  
Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση, έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων για τα συστατικά του μίγματος. 
12.4 Κινητικότητα: 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ: 
Αν υπάρχουν τέτοιες ουσίες, αναφέρονται στο τμήμα 3 - δεν υπάρχουν. 
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: 
Δεν είναι γνωστές άλλες επιπτώσεις. 
 

ΤΜΗΜΑ 13.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ  
 

13.1 Μέθοδοι κατεργασίας αποβλήτων: 
Διαχειριστείτε αυτό το προϊόν και την συσκευασία του ως  απόβλητο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία – απορρυπαντικό που 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Κατά την  απόρριψη του μίγματος, να αποφεύγεται η διασπορά του αυτούσιο στο περιβάλλον μέσω 
εδάφους, υπογείων υδάτων κ.λ.π. 
Συνιστώμενο μέσο καθαρισμού μετά την συλλογή του προϊόντος: Άφθονο νερό. 
 

ΤΜΗΜΑ 14.  ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
 

ADR/RID,        ΙΜΟ/IMDG,        ICAO/ IATA 
 
14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΗΕ: ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΓΑΘΑ 
14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΥΛΙΚΟ 
14.3 ΤΑΞΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/- ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΓΑΘΑ 
14.4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ/- ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΓΑΘΑ 
14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ/- ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΓΑΘΑ 
14.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/- ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΓΑΘΑ 
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC-  

 

ΤΜΗΜΑ 15.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον:  
 
H ταξινόμηση του μίγματος βασίζεται σε μεθόδους υπολογισμού, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP).  
Περιέχει: 
Λιγότερο από 15% αλλά περισσότερο από 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και λιγότερο από 5% ανιονικές 
επιφανειοδραστικές ουσίες και πολυκαρβοξυλικές ενώσεις. 
 
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: 
Δεν έχει διεξαχθεί. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 16.  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ  
 

Κείμενα φράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 
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 Η226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα  

 Η336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 

 Η315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

 Η319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 
 

 

Το παρασκεύασμα είναι καταχωρημένο στο Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων στο Γ.Χ.Κ. 
Το παρόν έγγραφο είναι Πρώτη έκδοση, ημ. Πρώτης έκδοσης:  04/06/2015 

 
Το παρόν έγγραφο περιγράφει ως προς την ασφάλεια το προϊόν αυτό, σε όλες του τις συσκευασίες υπάρχουσες ή μελλοντικές. 

 
Η εταιρεία  COBART CHEMICALS  δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στο υπάρχον επίπεδο γνώσεων και 
εμπειρίας, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία της καθημερινής χρήσης, από αυτά των παραγωγών Οίκων των πρώτων υλών και από την 
εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.  
Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγράψει τα προϊόντα μας ως προς την ασφάλεια και δεν έχει σκοπό να εγγυηθεί για κάποια ειδικά 
χαρακτηριστικά τους. 

 


