
ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝΑΦΑΛ ΙΑΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

       (τηφπθαΝηεΝ οΝΠαλέ2Ν ουΝΚαθέΝ1λίιή2ίίθ) 
 

 

 

 

                                                   3. τ α βΝ–  κδξ έαΝΰδαΝ αΝ υ α δεΪ 

     

   3έ1έΝυ α δεΪΝπκυΝ υηίΪζκυθΝ κθΝεέθ υθκέ 
ΧβηδεάΝΟθκηα έα CAS No. Σαιδθσηβ β Π λδ ε δεσ β αΝ(Σ) 
- Τπκξζπλδυ μΝΝΪ λδκΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                7681-52-9        C, R31, R34                >30 %      

- Τ λκι έ δκΝ κυΝΝα λέκυΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ1γ1ί-73-2        C, R35                        15-30% 

 

υ α δεΪΝ τηφπθαΝη Ν κθΝεαθκθδ ησΝθζκήβίίζή Κ 

- Λ υεαθ δεκέΝπαλΪΰκθ μΝη ΝίΪ βΝ κΝξζυλδκμΝργίΣ                                      
 

 

 

 

1.  κδξ έαΝ κυΝπαλα ε υΪ ηα κμΝεαδΝ βμΝ πδξ έλβ βμ 

   

1.1 ηπολδεάΝοθοηα έαμΝΝ                                                         
DALCO 68                                    

AΛΚ ΛΙΚΟΝΧΛΩΡΙΩΜ ΝΟΝΚ Θ ΡΙΣΙΚΟ  

 

                                                                           

 

 

   1.2  ΤπετγυθομΝευεζοφολέαμμ              DALCOCHEM    A.B.E.EέΦέ έ 
 

   1.3   οδχεέαΝεπδχεέλβ βμ:                    DALCOCHEM    A.B.E.EέΦέ έ 
                                                                   ΛέΚ Ρ Μ ΝΛ ΝβηΝ– Χ ΡΝ ΙΝΝΣέΚέΝ1γθΝι1Ν 
                                                                   Σ ΛέμΝΝ(210)   2460609 – 2460401 

                                                            FAX :  (210)   2466100 

   1.4  ΠζβλοφολέεμΝΫε αε βμΝαθΪγεβμμ ΣβζέΝΚΫθ λκυΝ βζβ βλδΪ πθμβ1ίΝιιλγιιιΝΝ 

2έΝΠλκ δκλδ ησμΝ πθΝεδθ τθπθ 

                C : δαίλπ δεσ 
 

 2.1  Kέθ υθκδΝΰδαΝ βθΝαθγλυπδθβΝυΰ έα 
       ΝαΝαπκφ τΰ αδΝβΝπαλα αηΫθβΝ παφάΝη Ν κΝ Ϋληαέ 
 2.2  Κέθ υθκδΝα φΪζ δαμ 

        ΝαΝαπκφ τΰ αδΝβΝ παφάΝη  κιΫαΝάΝυ α δεΪΝ δαζτηα αΝκιΫπθ,ΝεαγυμΝ ξβηα έα αδΝαΫλδκΝξζυλδκ 

 2.3  Π λδίαζζκθ δεκέΝεέθ υθκδ 
        ΣκΝπλκρσθΝ θΝ έθαδΝ πδεέθ υθκΝΰδαΝ κυμΝυ λσίδκυμΝκλΰαθδ ηκτμέ 
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ζέΝΠλυ μΝίκάγ δ μ 

- Νπ λέπ π βΝ παφάμΝη Ν κΝ ΫληαΝμ 
Ξ πζτθ ΝαηΫ πμΝη ΝΪφγκθκΝθ λσέΝ φαδλΫ Νη ΪΝ κθΝηκζυ ηΫθκΝλκυξδ ησέΝΚαζΫ Ν κΝΰδα λσΝ ΪθΝυπΪλξ δΝ
πζβΰάέ 
 

- Νπ λέπ π βΝ παφάμΝη Ν αΝηΪ δαΝμΝ 
Ξ πζτθ ΝαηΫ πμΝ αΝηΪ δαΝη ΝΪφγκθκΝθ λσΝ κυζΪξδ κθΝΰδαΝ1ηΝζ π ΪέΝΚαζΫ Ν κΝΰδα λσέ 
 

- Νπ λέπ π βΝ δ πθκάμΝμΝ 
 Νπ λέπ π βΝφπ δΪμΝάΝαθΝεΪπκδκμΝπλκ ίζβγ έΝαπσΝ αΝπλκρσθ αΝαπκ τθγ βμ,Νσ κδΝπλκ φΫλκυθΝίκάγ δαΝπλΫπ δΝ
θαΝφκλκτθΝηΪ εαΝαθαπθκάμέ 

θΝεΪπκδκμΝπλκ ίζβγ έΝαπσΝα ηκτμΝ κυΝπλκρσθ κμΝ,Ναπκηαελτθ ΫΝ κθΝαηΫ πμΝαπσΝ κΝξυλκΝ πθΝα ηυθΝεαδΝεΪθ Ν
κυΝ ξθβ άΝαθαπθκάΝ,ΝαθΝβΝαθαπθκάΝ κυΝ θΝ έθαδΝεαθκθδεάΝάΝΫξ δΝ αηα ά δέΝΚαζΫ Νΰδα λσέ 

 

- Νπ λέπ π βΝεα Ϊπκ βμΝμΝ 
β ά ΝαηΫ πμΝδα λδεάΝ υηίκυζάΝάΝ βζ φπθά Ν κΝΚΫθ λκΝ βζβ βλδΪ πθΝμ 

210-ιιλγιιιέΝΞ πζτθ ΝαηΫ πμΝ κΝ σηαΝ αμΝη ΝΪφγκθκΝθ λσέΝ 
ηέΝΜΫ λαΝΰδαΝ βθΝεα απκζΫηβ βΝ βμΝπυλεαΰδΪμ 

-ΜΫγκ κδΝΝπυλσ ί βμΝμ 
 

θΝεαέΰ αδΝ(υ α δεσΝ δΪζυηα)έΝ Νπ λέπ π βΝφπ δΪμΝεκθ ΪΝ κΝπλκρσθ,Νλέι Νθ λσΝ δμΝ πδφΪθ δ μΝπκυΝγ ληαέθ δΝ
βΝφπ δΪΝΝΰδαΝ βθΝαπκφυΰάΝ ιΪπζπ βμέΝ αηα ά ΝΝ βΝφπ δΪΝαθΝαυ σΝ έθαδΝ υθα σέ 
 

- δ δεΫμΝπλκφυζΪι δμΝΝμ 
 

ΣκΝπλκ ππδεσΝπκυΝα ξκζ έ αδΝη Ν κΝ ίά δηκΝ βμΝφπ δΪμΝξλ δΪα αδΝηΫ αΝπλκ α έαμΝ κυΝαθαπθ υ δεκτΝ
υ άηα κμΝεαδΝ πθΝηα δυθέ 

θέΝΜΫ λαΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ υξαέαμΝΫεζυ βμ 

- δαλλκάΝήΝΫεξυ βΝ κΝΫ αφκμΝμ 
 

πκηαελτθ Ν κθΝεσ ηκΝαπσΝ βθΝπ λδκξάέΝ δαεσο Ν βθΝπαλκξάΝ βμΝκυ έαμΝαθΝαυ σΝ έθαδΝ υθα σ,ΝξπλέμΝθαΝ
πλκεζβγ έΝεέθ υθκμέΝ δ κπκδά Ν δμΝαλξΫμΝαθΝβΝκυ έαΝηπ δΝ Ν λ ξκτη θκΝθ λσΝάΝ ΝαπκξΫ υ βΝΝάΝΫξ δΝηκζτθ δΝ
κΝΫ αφκμΝάΝ βΝίζΪ β βέΝΛΪί ΝηΫ λαΝΰδαΝθαΝπ λδκλδ έΝ κΝ ζΪξδ κΝβΝησζυθ βΝ κυΝυπσΰ δκυΝθ λκτέΝ
πκηκθυ Ν κΝξυηΫθκΝυΰλσΝη ΝΪηηκΝεαδΝξυηαέΝΜβΝξλβ δηκπκδ έ ΝυζδεΪΝσππμΝ αΝπλδκθέ δαέΝ λαδυ Νη Νθ λσΝ

κΝαπκηκθπηΫθκΝυζδεσέΝυηίκυζ υ έ Ν δ δεσΝΰδαΝ βθΝαπαζζαΰάΝαπσΝ αΝεα ΪζκδπαΝ βμΝκυ έαμΝεαδΝ
υηηκλφπγ έ Ν τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝθκηκγ έ μέ 

 

- δαλλκάΝήΝΫεξυ βΝ κΝθ λσΝμ 
 

δ κπκδά Ν δμΝζδη θδεΫμΝαλξΫμΝάΝΪζζ μΝαλησ δ μΝαλξΫμΝεαδΝηβθΝαφάθ Ν κθΝεσ ηκΝθαΝπζβ δΪ δέ 
δαεσο Ν βθΝπαλκξάΝ βμΝκυ έαμΝαθΝαυ σΝ έθαδΝ υθα σ,ΝξπλέμΝθαΝπλκεζβγ έΝεέθ υθκμέ 
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ιέΝΧ δλδ ησμΝεαδΝαπκγάε υ β 

-Χ δλδ ησμΝμ 
 

 Κα ΪζζβζαΝυζδεΪΝεα ΪΝ κΝξ δλδ ησΝ έθαδΝ κΝPVC,Ν κΝ ευλκεκθέαηα,Ν κξ έαΝη Ν πέ λπ βΝεακυ κτεΝάΝΰυαζέ,Ν
πκζυαδγυζΫθδκέΝ εα ΪζζβζαΝ έθαδΝ κΝεκίΪζ δκ,ΝκΝξαζεσμΝεαδΝ αΝελΪηα ΪΝ κυ,Ν κΝθδεΫζδκ,ΝκδΝξΪζυί μ,ΝεαδΝκδΝ
αθκι έ π κδΝξΪζυί μέ 
 

- πκγάε υ βΝμ 
 

 Κα ΪΝ βθΝ παφάΝη ΝκιΫαΝάΝυ α δεΪΝ δαζτηα αΝκιΫπθΝ ξβηα έα αδΝαΫλδκΝξζυλδκΝπκυΝζσΰπΝ βμΝη ΰΪζβμΝ
πυεθσ β ΪμΝ κυΝηπκλ έΝθαΝπαλαη έθ δΝ πΪθπΝαπσΝ βθΝ πδφΪθ δαΝΝ κυΝυΰλκτΝάΝθαΝ ξβηα έ δΝεδθκτη θκΝθΫφκμέΝ Ν
δ πθκάΝξζπλέκυΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝγαθα βφσλαέΝέΝ Νπ λέπ π βΝΫεξυ βμΝ ηπκ έ Ν βθΝ παφάΝη ΝκιΫαΝεαδΝηβθΝ

πλκ παγά ΝθαΝαπαζζαΰ έ ΝΝαπσΝ αΝεα ΪζκδπαΝ βμΝκυ έαμΝξτθκθ ΪμΝ αΝ Ν ελκΫμΝ δαζυηΪ πθΝκιΫπθέ 
 

κέΝΈζ ΰξκμΝΫεγ βμΝ κΝπλκρσθΝεαδΝα κηδεάΝπλκ α έα 

-MΫ λαΝ ζΫΰξκυΝ βμΝΫεγ βμΝμ 
ΝαΝαπκφ τΰ αδΝβΝ παφάΝη  αΝηΪ δαΝεαδΝ κΝ Ϋληα,ΝβΝ δ πθκάΝεαδΝβΝεα Ϊπκ βέ 
 

- ικπζδ ησμΝΰδαΝ βθΝα κηδεάΝπλκ α έαΝμ 
 

  - θαπθ υ δεάΝπλκ α έαΝμΝΝΝ Νπ λέπ π βΝφπ δΪμΝαπαδ έ αδΝπλκ α έαΝαθαπθκάμΝ(πέξέΝαυ σηα βΝ
αθαπθ υ δεάΝ υ ε υά)ΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ υξσθΝΫεζυ βμΝξζπλέκυέ 
  -Πλκ α έαΝ πθΝξ λδυθΝμΝΝΝΝΝΝΝΧλά βΝπλκ α υ δευθΝΰαθ δυθΝέ 
  -Πλκ α έαΝ πθΝκφγαζηυθΝμΝΧλά βΝπλκ α υ δευθΝΰυαζδυθΝ(ΰυαζδΪΝαμφαζ έαμ) 
  -Πλκ α έαΝ κυΝ Ϋληα κμΝμΝΝΝΧλά βΝπλκ α υ δεάμΝ θ υηα έαμέ 

λέΝΦυ δεΫμΝεαδΝξβηδεΫμΝδ δσ β μ 

ΌοβΝμΝΝYΰλσέΝ 
ΧλυηαμΝΆξλπηκ 

O ηάΝμΝΝΧαλαε βλδ δεάΝξζπλέκυέ 
P ΝΝΝΝ κυμΝβίΝ0C : 13±0,5  

Flash point μΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ θΝαθαφζΫΰ αδ 
θαφζ ιδησ β αΝμΝΝΝΝΝΝΝΝΝ θΝαθαφζΫΰ αδ 
υ καθαφζ ιδησ β αΝμΝ θΝεαέΰ αδΝ 
ελβε δεΫμΝδ δσ β μΝμΝΝ θΝ ελάΰθυ αδ 
δαζυ σ β αΝ κΝθ λσΝ(βίΝΝC) μΝ δαζυ σ 

1ίέΝ αγ λσ β αΝεαδΝ λα δεσ β α 
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υθγάε μΝπλκμΝαπκφυΰάΝ 
Νγ λησ β αΝεαδΝ κΝφπμΝαυιΪθκυθΝ βθΝ αξτ β αΝαπκ τθγ βμέ 

 

Ύζ μΝπλκμΝαπκφυΰάΝ 
ΟιΫα,Ναθυ λέ μΝκιΫπθ,Νευ αλέθβ,Ν θυ δμΝπκυΝπ λδΫξκυθΝεκίΪζ δκ,Ν θυ δμΝπκυΝπ λδΫξκυθΝξαζεσέ 
 

πδίζαίάΝπλκρσθ αΝ δΪ πα βμ 

ΣκΝξζυλδκ 

11έΝΣκιδεκζκΰδεΪΝ κδξ έα 

-Κα Ϊπκ βΝμΝΝ Ν δαηΫ κυΝ κυΝ σηα κμΝLDηίΝ κυμΝαλκυλαέκυμΝ έθαδΝβζΝgr/kg  

- ΫληαμΝΝΝΝΝ Νγαθα βφσλκμΝ σ βΝΝLDηίΝΰδαΝ αΝεκυθΫζδαΝΝ έθαδΝΝη ΰαζτ λβΝαπσΝγίΝgr/kg. 

                   δαίλπ δεσΝσ αθΝΫζγ δΝ Ν παφάΝη Ν κΝ Ϋληαέ 
-ΜΪ δαΝμΝΝΝΝΝΠλκ ίΪζζ αδΝκΝε λα κ δ άμΝξδ υθαμ,ΝβΝέλδμΝεαδΝκδΝ πδπ φυεσ μέ 
- δ πθκάΝμΝΝ κυμΝαλκυλαέκυμΝβΝLDηίΝηδαμΝυλαμΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝγ1Νmg/lt κθΝ 
                  αΫλαέΝ θΪη αΝ αΝ υηπ υηα αΝπ λδζαηίΪθκθ αθΝΰ θδεάΝα λΪθ δαΝεαδΝ 
                  αυιβηΫθβΝπαλαΰπΰάΝ αελτπθέ 

1βέΝΟδεκζκΰδεΪΝ κδξ έα 

θΝαπκδεκ κη έ αδΝεαδΝ θΝίδκ υ πλ τ αδέ 
 

Σκιδεσ β αΝπλκμΝ κΝθ λσΝεαδΝΪζζαΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝκδεκ κιδεσ β αΝμΝΙ ξυλσΝκι δ π δεσΝ– πλκ ίΪζζ δΝ
κυμΝδ κτμέΝ ΝηδελάΝπκ σ β αΝΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝεα λΰα έαΝπσ δηκυΝθ λκτέ 

 

1γέΝ ιΪζ δοβΝκυ έαμΝ- παλα ε υΪ ηα κμ 

έθαδΝκυ έαΝ δαζυ άΝ κΝθ λσέΝ πκηΫθπμΝ Νπ λέπ π βΝΫεξυ άμΝ βμΝεΪπκυΝ υθδ Ϊ αδΝΫεπζυ βΝεαδΝαλαέπ βΝη Ν
ΪφγκθκΝθ λσέΝΌηκδαΝ υθδ Ϊ αδΝπζτ δηκΝη ΝΪφγκθκΝθ λσΝΰδα κθΝεαγαλδ ησΝ πθΝ κξ έπθΝΝσπκυΝπδγαθσθΝ
π λδΫξ αδέ 

1ζέΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝη αφκλΪ 

ΣλσπκδΝ υ ε υα έαμΝμΝίαλΫζδα,Νίυ έα,ΝφδΪζ μέ 
Θ ληκελα έαΝη αφκλΪμΝμΝΝβίΝΝ0C 

Κέθ υθκμΝβζ ε λκ α δεάμΝ υ υλ υ βμΝμΝΌΧΙ 
Πέ βΝη αφκλΪμΝήΝαπκγάε υ βμΝμΝΝα ηκ φαδλδεά 

Θ ληκελα έαΝΝφσλ π βμΝήΝ εφσλ π βμΝμΝΝπ λδίΪζζκθ κμ 

1ηέΝ κδξ έαΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝεαθκθδ δεΫμΝ δα Ϊι δμ 
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ΣκΝπλκρσθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝΚΤ ΝβθηήβίίβΝ,Ν αιδθκη έ αδΝεαδΝ πδ βηαέθ αδΝπμΝ δαίλπ δεσΝη Ν θ έι δμΝμ 
 

τηίκζκΝεδθ τθκυΝΝΝΝΝμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝC – δαίλπ δεσΝΝ                              

ΦλΪ δμΝεδθ τθκυΝΝΝΝΝΝμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝR γ1ΝΝμΝΝ Ν παφάΝη ΝκιΫαΝ ζ υγ λυθκθ αδΝ κιδεΪΝαΫλδα 

                                              R γζΝΝΝμΝΝΠλκεαζ έΝ ΰεατηα αΝ 
ΦλΪ δμΝπλκφτζαιβμΝμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝS βΝΝΝΝΝμΝΝαΝφυζΪ αδΝηαελδΪΝαπσΝπαδ δΪ 

                                              S γθήγιήγλΝμΝΝαΝφκλΪ Νεα ΪζζβζβΝπλκ α υ δεάΝΝ θ υηα έαΝεα ΪζζβζαΝΰΪθ δαΝεαδΝΝ 
                                                                   θαΝξλβ δηκπκδ έ Ν υ ε υάΝηα δυθήπλκ υπκυέ 
                                              S ζημΝ Νπ λέπ π βΝα υξάηα κμΝάΝαθΝαδ γΪθ Να δαγ έα,Ναβ ά ΝαηΫ πμΝδα λδεάΝ 
                                                       υηίκυζάέΝ( έι Ν βθΝ δεΫ αΝ ΪθΝ έθαδΝ υθα σ)έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ            
 

 

1θέΝΆζζ μΝπζβλκφκλέ μ 

Ου ηέαΝΝπζβλκφκλέαέ 

 

ΟδΝπαλαπΪθπΝπζβλκφκλέ μΝαπκ ζκτθΝπλκ δαΰλαφΫμΝυΰδ δθάμ,Να φΪζ δαμΝεαδΝΠ λδίαθ κζζκΰδευθΝαπαδ ά πθΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝεαζτ λβΝΰθυ βΝπκυΝΫξ δΝβΝ πδξ έλβ βΝDALCOCHEM  έ έ έ έΦέ έΝΰδαΝ κΝπλκρσθΝεαδΝσξδΝ
ΰΰτβ βΝΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθ μΝδ δσ β μΝ κυΝπλκρσθ κμέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


