ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006
Ημερομηνία Αναθεώρησης

Έκδοση 1.1

08.08.2018

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Αρ. καταλόγου

SX0785

Ονομασία προϊόντος

Sodium Sulfite Anhydrous GR ACS

Αριθμός καταχώρισης

01-2119537420-49-XXXX

REACH
CAS-Αριθ.

7757-83-7

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

Αντιδραστήριο για ανάλυση
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με πιθανές χρήσεις, απευθυνθείτε
στην πύλη της Merck Chemicals (www.merckgroup.com).

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Εταιρεία

Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Γερμανία* Tηλ.: +49 6151 72-0

Αρμόδιο Τμήμα

LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγου

+30 210 98 85 300, Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

σας ανάγκης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης η ουσία αυτή δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη.
2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Μη επικίνδυνη ουσία ή μείγμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008.
Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για τα είδη καταλόγου είναι διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.merckgroup.com
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2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Άγνωστοι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά
3.1 Ουσί
Χημικός τύπος

Na₂SO₃

EK-Αριθ.

231-821-4

Μοριακή μάζα

126,04 g/mol

Παρατηρήσεις

Na₂O₃S (Hill)

Μη επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με την Οδηγία (EΚ) αριθμ.
1907/2006

3.2 Μείγμα
Mη εφαρμόσιμο

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Ύστερα από εισπνοή: καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επι
δερμίδα με νερό/ στο ντους.
Ύστερα από επαφή με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Απομακρύνετε το φακούς επαφής.
Μετά από κατάποση: δώστε να πιει νερό(Οχι περισσότερο απο δύο ποτήρια),σε περίπτωση αδια
θεσίας συμβουλευτείτε Ιατρό.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν έχουμε περιγραφή οποιονδήποτε τοξικών συμπτωμάτων.
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα
Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα
Για αυτήν την ουσία/το μείγμα δεν έχουν οριστεί περιορισμοί για κατασβεσ τικά υλικά.
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Μη αναφλέξιμο.
Φωτιά στο άμεσο περιβάλλον ενδέχεται να ελευθερώσει επικίνδυνους ατμούς.
Σε περίπτωση πυρκαΐάς μπορεί να ελευθερωθεί :
Οξείδια του θείου
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες
Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.

Περαιτέρω πληροφορίες
Αέρια/ατμοί/νέφοι απομακρύνονται με ψεκασμό νερού. Μην αφήσετε το νερό απόσβεσης να εισχ
ωρήσει σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Συστάσεις για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Να αποφεύγετε την εισπνοή της σκόνης. Εκκενώ
στε την περιοχή κινδύνου, τηρήστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης , συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
Συμβουλές για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες:
Για τον προστατευτικό εξοπλισμό βλ. παράγραφο 8.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Απαγορεύεται η διοχέτευση σε δίκτυο υπονόμων.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
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Καλύπτετε τους αποχετευτικούς αγωγούς. Συλλέγετε, δεσμεύετε και αντλείτε τυχόν διαρροές. Τηρ
ήστε τους ενδεχόμενους περιορισμούς υλικών (βλ. παραγράφους 7 και 10). Απορροφήστε στεγν
ό. Προωθήστε για διάθεση. Καθαρίστε τη μολυσμένη περιοχή. Αποφεύγετε τη δημιουργία σκόνης
.
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Για ενδείξεις σχετικά με την επεξεργασία αποβλήτων βλ. παράγραφο 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Προσέχετε τις υποδείξεις της ετικέττας.

Μέτρα υγιεινής
Αλλάξτε τη μολυσμένη ενδυμασία. Πλύνετε τα χέρια σας μετά από την εργασία με την ουσία.
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Συνθήκες αποθήκευσης
Ερμητικά κλειστό. Σε ξηρό μέρος.
Preporučena temperatura skladištenja, pogledajte etiketu proizvoda.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Δεν προβλέπονται άλλες ειδικές χρήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται σ την παράγραφο
1.2.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1 Παράμετροι ελέγχου
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Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.
Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)
Παράγωγο επίπεδο χωρίς ε

Συστημικές επιδράσεις

εισπνοή

298 mg/m³

Συστημικές επιδράσεις

εισπνοή

88 mg/m³

Συστημικές επιδράσεις

στοματικό/πόσιμο

11 mg/kg Βάρος σώματος

πιπτώσεις για υπαλλήλους ε
ργαστηρίου, μακροπρόθε σμ
α
Παράγωγο επίπεδο χωρίς ε
πιπτώσεις για καταναλωτές,
μακροπρόθεσμα
Παράγωγο επίπεδο χωρίς ε
πιπτώσεις για καταναλωτές,
μακροπρόθεσμα

προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)
PNEC Γλυκό νερό

1,33 mg/l

PNEC Θαλάσσιο ύδωρ

0,13 mg/l

PNEC Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων

99,9 mg/kg

8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Τεχνικά προστατευτικά μέτρα
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα τεχνικά μέτρα και τις κατάλληλες συ νθήκες εργασίας, ένα
ντι της χρήσεως προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού .
Βλέπε παράγραφο 7.1.
Μέτρα ατομικής προστασίας
Να επιλέγεται προστατευτική ενδυμασία ειδικά για τη θέση εργασίας, ανάλογα με τη συγκέντρωσ
η και ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται. Η ανθεκτικότητα της προστατευτ
ικής ενδυμασίας έναντι των χημικών ουσιών θα πρέπει να είναι εξακριβωμένη από τον ανάλογο π
ρομηθευτή.

Προστασία των ματιών / του προσώπου
Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία των χεριών
πλήρης επαφή:
Υλικό γαντιών:

Καουτσούκ νιτρίλιο
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Πάχος γαντιών:

0,11 mm

Xρόνοι αντοχής:

> 480 min

επαφή με σταγονίδια:
Υλικό γαντιών:

Καουτσούκ νιτρίλιο

Πάχος γαντιών:

0,11 mm

Xρόνοι αντοχής:

> 480 min

Τα προστατευτικά γάντια που φορώνται πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της οδη
γίας της ΕΕ 89/686/EOK και το πρότυπο ΕΝ374 που προκύπτειαπό αυτές, π.χ. KCL 741
Dermatril® L (πλήρης επαφή), KCL 741 Dermatril® L (επαφή με σταγονίδια).
Οι αναφερόμενοι κρίσιμοιχρόνοι προσδιορίστηκαν από την KCL σε εργαστηριακούς ελέγχους σύ
μφωνα με το ΕΝ374 με δείγματα των συνιστώμενων τύπων γαντιών.
Αυτή η σύσταση ισχύει μόνο για το αναφερόμενο στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόν το οπ
οίο προμηθεύστε από μας, και για τη χρήση που προσδιορίζεται από μας. Για τη διάλυση ή ανάμι
ξη με άλλες ουσίες και κάτω από διαφορετικές συνθήκες από τις αναφερόμενες στο ΕΝ374, παρα
καλούμε να απευθύνεσθε στον προμηθευτή των CE- εγκεκριμένων γαντιών (π.χ. KCL GmbH, D36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Προστασία των αναπνευστικών οδών
απαραίτητη όταν δημιουργείται σκόνη.
Συνιστώμενος τύπος φίλτρου: Φίλτρο Ρ1(σύμφωνα με DIN 3181) για στερεά σωματίδια αδρανών
ουσιών
Ο επιχειρηματίας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η συντήρηση, ο καθαρισμός και ο έλεγχος των συσκε
υών προστασίας της αναπνοής, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού. Τα
μέτρα αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται προσεκτικά.
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Απαγορεύεται η διοχέτευση σε δίκτυο υπονόμων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή

σκόνη

Χρώμα

λευκό
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Οσμή

άοσμο

Όριο οσμής

Mη εφαρμόσιμο

pH

8,8 - 10
σε 50 g/l
20 °C

Σημείο τήξεως

> 500 °C
(αποικοδόμηση)

Σημείο ζέσης / πεδίο τιμών ζέσης Mη εφαρμόσιμο, (αποικοδόμηση)
Σημείο ανάφλεξης

Mη εφαρμόσιμο

Ταχύτητα εξάτμισης

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Aναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Κατώτερο όριο έκρηξης

Mη εφαρμόσιμο

Ανώτερο όριο έκρηξης

Mη εφαρμόσιμο

Πίεση ατμών

Mη εφαρμόσιμο

Σχετική πυκνότης ατμών

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Πυκνότητα

2,63 g/cm3
σε 20 °C

Σχετική πυκνότητα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Υδατοδιαλυτότητα

220 g/l
σε 20 °C
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Συντελεστής κατανομής: n-οκταν log Pow: -4 (25 °C)
όλη/νερό

OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 107
Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση.

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

> 500 °C

Ιξώδες, δυναμικό

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Εκρηκτικές ιδιότητες

Μη κατηγοροποιημένο ως εκρηκτικό.

Οξειδωτικές ιδιότητες

κανένα

9.2 Άλλες πληροφορίες
Θερμοκρασία ανάφλεξης

Mη εφαρμόσιμο

Σχετική πυκνότης σωρρού υλικο

περίπου1.480 kg/m3

ύ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10. Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1 Αντιδραστικότητα
Βλέπε παράγραφο 10.3.
10.2 Χημική σταθερότητα
Το προϊόν είναι χημικά σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος ( θερμοκρασία δωματί
ου).
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Βίαιες αντιδράσεις είναι πιθανές με:
νιτρώδη
Εξώθερμη αντίδραση με:
Οξειδωτικά μέσα
Ανάπτυξη επικινδύνων αερίων η ατμών με:
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οξέα
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Δυνατή θέρμανση (αποσύνθεση).
10.5 Μη συμβατά υλικά
δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
σε περίπτωση πυρκαγιάς: Βλέπε κεφάλαιο 5.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα από του στόματος
LD50 Αρουραίος: 2.610 mg/kg
(IUCLID)

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής
LC50 Αρουραίος: > 5,5 mg/l; 4 h ; σκόνη/εκνέφωμα
(IUCLID)

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος
Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

Ερεθισμός του δέρματος
Κουνέλι
Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός.
(IUCLID)

Ερεθισμός των οφθαλμών
Κουνέλι
Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός των ματιών
(IUCLID)
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Ευαισθητοποίηση
Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Γoνιδιoτοξικότητα in vitro
Τεστ Ames
Αποτέλεσμα: αρνητικό
Μέθοδος: OECD TG 471

Καρκινογένεση
Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή
Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

Τερατογένεση
Δεν είχε τερατογόνο επίδραση σε πειράματα με ζώα. (IUCLID)

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση
Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση
Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.

Tοξικότητα αναρρόφησης
Οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν.
11.2 Περαιτέρω πληροφορίες
Επικίνδυνες ιδιότητες δεν μπορούν να αποκλειστούν, είναι όμως απίθανες όταν ο χειρισμός του π
ροϊόντος γίνεται καταλλήλως.
Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ
' όψη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα στα ψάρια
LC50 Leuciscus idus (χρυσοκέφαλος): 315 mg/l; 96 h
DIN 38412 T15
(Ξένο δεδομένο Ασφαλείας)
Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για τα είδη καταλόγου είναι διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.merckgroup.com
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Τοξικότητα στα βακτηρίδια
EC10 Pseudomonas putida (Ψευδομονάδα putida): 260 mg/l; 17 h
(Ξένο δεδομένο Ασφαλείας)
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Απαιτούμενο χημικό οξυγόνο (COD)
125 mg/g
(Ξένο δεδομένο Ασφαλείας)
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό
log Pow: -4 (25 °C)
OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 107
Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Η ουσία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια για τις ΑΒΤ ή αΑαΒ ουσίες σύμφων α με τον κανονισμό
(ΕΚ) Νο 1907&2006, παράρτημα ΧΙΙΙ.
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Άλλες οικολογικές υποδείξεις
Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικού ς κανονισμούς. Α
φήνετε τα χημικά στις αρχικές τους συσκευασίες. Μην τα αναμειγνύετε με άλλα απόβλητα. Χρησιμ
οποιείτε τις ακάθαρτες συσκευασίες όπως θα χρησιμοπ οιούσατε το ίδιο το προϊόν.
Για διαδικασίες σχετικά με την επιστροφή χημικών και περιεκτών, ανατρέξτ ε στη σελίδα
www.retrologistik.com ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε πε ραιτέρω απορίες.
Οδηγία για τα απόβλητα 2008/98 σημείωμα / ΕΚ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)
14.1 - 14.6

Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με κανονι
σμούς μεταφορών.

Μεταφορά διαμέσου εσωτερικής πλωτής οδού (ADN)
Δίχως σημασία
Αερομεταφορά (IATA)
14.1 - 14.6

Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με κανονι
σμούς μεταφορών.

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)
14.1 - 14.6

Δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με κανονι
σμούς μεταφορών.

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικ
α IBC
Δίχως σημασία

ΕΝΟΤΗΤΑ 15. Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
μείγμα
Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για τα είδη καταλόγου είναι διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.merckgroup.com
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Κανονισμοί ΕΕ
Νομοθεσία σχετικά τους Κινδ SEVESO III
ύνους από Μεγάλα Ατυχήμα

Mη εφαρμόσιμο

τα
Κανονισμός Ε.Ε. 1005/2009/ΕΚ για τις ουσίες που κ μη ελεγχόμενο
αταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού

μη ελεγχόμενο

Κοινοβουλίου και του Συμβο υλίου, της 29ης Απριλί
ου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και
τ ην τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ
Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Το παρόν προϊόν δεν περιέχει ουσίες που

(SVHC)

προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σ ε ποσ
οστό (όριο συγκέντρωσης) μεγαλύτερο απ
ό αυτό του ρυθμιστικού πλαισί ου ( ≥ 0,1 %
(w/w) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ'
αρ. 1907/2006 (REAC H), άρθρο 57.

Εθνική νομοθεσία
Κατηγορία αποθήκευσης

10 - 13

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Για αυτό το προϊόν δεν διεξάχθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα μ ε τον κανονισμό
REACH της Ε.Ε. υπ' αρ. 1907/2006.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16. Άλλες πληροφορίες

Οδηγίες για την εκπαίδευση
Να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση στους χειριστές.
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Kλειδί ή λεζάντα στις υποσημειώσεις και τα ακρωνύμια του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Η αναζήτηση των χρησιμοποιηθέντων συντομογραφιών και ακρωνύμων είναι δυν ατή στο
http://www.wikipedia.org.
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Merck Α.Ε Hellas
Κηφισίας 41-45 (Κτίριο Β)
15123 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα *
Τηλ.: ++30-210-6165100 -171* Fax: ++30-210-61 01 386 * Merck.Chem.gr@merck.de

Η πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο βασίζονται στις σημερινές μας γνώσεις. Χαρακτηρίζουν το προϊόν σχ
ετικά με τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Δεν αποτελούν εγγύηση των ιδιοτήτων του προϊόντος.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για τα είδη καταλόγου είναι διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.merckgroup.com
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