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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Προϊόν:       BIOPET 

Κωδικός:  2.10.041 

Intrastat Code: 3811.19.00 

Περιγραφή:  Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον  
όλων των μικροοργανισμών που συναντώνται στο πετρέλαιο. Δεν 
επηρεάζει τις ιδιότητες του πετρελαίου και την συμπεριφορά 
καύσης. Εμποδίζει την αποδόμηση του πετρελαίου από τους 
μικροοργανισμούς και την επακόλουθη διάβρωση δεξαμενών και 
δημιουργία αποικιών που βουλώνουν τα φίλτρα  

Εφαρμογή: Το 1lt επαρκεί για 1000lt πετρελαίου.  

Εμφάνιση: άχρωμο 

Χαρακτηριστικά  
 

Τεστ: όπως στις οδηγίες χρήσης 
 
Άλλες χρήσεις: Σε μίγματα με πετρέλαιο κίνησης, σε υδραυλικά λάδια, σε λάδια 

τουρμπινών    
   
 
Συσκευασία: Χαρτοκιβώτιο 16χ1lt 
 Χαρτοκιβώτιο 10χ250ml 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Εμπορική ονομασία: BIOPET 
Χρήση: Υγρό μυκητοκτόνο εναντίων των μικροοργανισμών που συναντώνται στο 
πετρέλαιο. 
Στοιχεία Κατασκευαστή: 

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 
2Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΣΣΝ 
Τ.Κ. 59200 
ΤΛΦ:2332220-25047/26446 
FAX: 23320-28249 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Χημική ονομασία:  
CAS Number : - (Μείγμα)   
EC Number : - (Μείγμα) 
Σύμβολα επικινδυνότητας  : C, N 
Φράσεις κινδύνου :  R21/22, R 34,R 52 
Για τα πλήρη κείμενα των φράσεων κινδύνου (R phrases) ανατρέξτε στον υπότιτλο 14 

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
Εισπνοή: Απίθανο να προκαλέσει ερεθισμό σε φυσιολογική χρήση 
Μάτια: κοκκίνισμα και τσούξιμο και εγκαυματα 
Κατάποση: Γαστρο-εντερική δυσφορία  
Δέρμα: πιθανότητα δημιουργίας εγκαυμάτων μετά από συνεχόμενη ή παρατεταμένη χρήση 

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Γενικά: Φροντίστε τα συμπτώματα 
Εισπνοή: Μεταφερθείτε σε φρέσκο αέρα χωρίς καθυστέρηση και παραμείνετε εκεί. Ζητήστε 
ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν. 
Δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό αμέσως μετά την επαφή με το δέρμα. Απομακρύνετε όλα 
τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν κπ σύμπτωμα 
παραμένει. 
Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα. Πιείτε νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη. Χρησιμοποιήστε 
διοξείδιο, αφρό, χημική σκόνη, άμμο.  
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης : μη χρησιμοποιείτε νερό σε ψεκαστήρα 
Ειδικοί κίνδυνοι λόγω έκθεσης : ο ατμός είναι βαρύτερος του αέρα, διασκορπίζεται στο 
έδαφος και είναι πιθανή στιγμιαία ανάφλεξη.  

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
Προσωπικές προφυλάξεις: Μην εισπνέετε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το 
δέρμα. Σε συνδυασμό με το νερό διαμορφώνει ολισθηρά στρώματα.  
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Κρατήστε μακριά από πηγές νερού και αποχετεύσεις 
Μέθοδοι καθαρισμού :Χρησιμοποιήστε απορροφητικά υλικά (π.χ. άμμο, πριονίδι).   
Κατόπιν αποθέστε το απορροφητικό υλικό σε κατάλληλους κάδους. Απομακρύνεται τους 
κάδους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Χειρισμός: Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν. Μην καπνίζετε. Δεν απαιτούνται ειδικές 
συνθήκες εάν το προϊόν χειριστεί και αποθηκευτεί σύμφωνα με τους κανονισμούς 
βιομηχανικής υγιεινής.         
Αποθήκευση : Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα αποθήκευσης εάν ακολουθούνται οι 
βιομηχανικοί κανονισμοί. Στασιμότητα: περίοδος αποθήκευσης: 60 μήνες 
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
Όρια έκθεσης:      

Τεχνικά: Παροχή καλού εξαερισμού. 
Ατομικές προφυλάξεις:  
- Αναπνευστική προστασία: Μην εισπνέετε. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική 

συσκευή σε παρατεταμένη επαφή και ακατάλληλου αερισμού.  
- Προστασία χεριών: Φορέστε λαστιχένια γάντια. Τα μολυσμένα γάντια πρέπει να 

αντικαθίστανται 
- Προστασία ματιών: χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας. 
- Προστασία δέρματος: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 Όψη : Yγρό 
 Χρώμα : Διαυγές , ελαφρώς κίτρινο 
 Οσμή : Χαρακτηριστική 
 Διαθλασιμότητα  (20 ºC): 1.469-1.477 
 Πυκνότητα : 1,049-1,069 g /ml 
 Υδατοδιαλυτότητα : αδιάλυτο 
10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σταθερότητα : Σταθερό σε φυσιολογικές συνθήκες.  
Επικίνδυνα παράγωγα αποσύνθεσης : Μονοξείδια του άνθρακα 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Εισπνοή: δεν υπάρχουν δεδομένα 
 Δέρμα:  καυστικό 
 Μάτια : καυστικό 
 Κατάποση : γαστρο-εντερική δυσφορία 

11. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οικοτοξικότητα :  
Βιοδιασπασιμότητα  :  

12. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Χρησιμοποιημένα δοχεία συσκευασίας : Απομάκρυνση σύμφωνα με τους σχετικούς 
τοπικούς κανονισμούς.  
Υπολείμματα προϊόντος: Η δημιουργία αποβλήτων θα πρέπει να αποφεύγεται. 
Απομάκρυνση σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς.  

13.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Οδική μεταφορά: 
ADR/ADNR/RID class: Λόγω μη επικινδυνότητας δεν κατατάσσεται. 
Θαλάσσια μεταφορά: 
IMO / IMDG class: Λόγω μη επικινδυνότητας δεν κατατάσσεται 
Εναέρια μεταφορά : 
ICAO-TI / IATA-DGR: Λόγω μη επικινδυνότητας δεν κατατάσσεται 
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14.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρ.EC: (Μείγμα) 
Σύμβολα επικινδυνότητας :  C – Καυστικό 
     N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
R(isk) Φράσεις :  R 21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και σε περίπτωση  
                               επαφής με το δέρμα 
                               R34 Δημιουργεί εγκαύματα                                 
                               R52 Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς. 
S(afety) Φράσεις :  S26 Σε περίπτωσης επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και  
                             ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
    S36/39 Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και προστασία  
                             ματιών/προσώπου. 
    S39 Φορέστε προστατευτικά γάντια. 
    S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε  
                             άμεσα ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα) 
                             S61 Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον       
    
      
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο προϊόν. Τα παραπάνω 
στοιχεία δεδομένων ασφαλείας του συγκεκριμένου προϊόντος αφορούν την μέχρι σήμερα 
καλύτερη δυνατή γνώση μας και δίνονται καλή τη πίστη, χωρίς εγγύηση. Παραμένει ευθύνη 
του χρήστη να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι κατάλληλες και ολοκληρωμένες για τη 
συγκεκριμένη χρήση του. 
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