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1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Πληποθοπία πποφόνηορ 

ήια ηαηαηεεέκ : Marlex® HHM 5502BN Polyethylene 
Τθζηυ : 1079988, 1084152, 1061818, 1084653, 1085266, 1079981, 

1079985, 1079991, 1079992, 1079995, 1080856, 1079984, 
1080857, 1080854, 1018781, 1018060, 1025221, 1018064, 
1025220, 1019346, 1019884, 1018782, 1019887, 1019886, 
1019885, 1019345, 1019888, 1019347, 1019883, 1019348, 
1019349, 1019350, 1018786, 1018785, 1018784, 1018783 

 
 
Δηαιπεία : Chevron Phillips Chemical Company LP 

10001 Six Pines Drive 
The Woodlands, TX 77380 
 

 
Σμπζηά :  Chevron Phillips Chemicals International N.V.  

Brusselsesteenweg 355  
B-3090 Overijse  
Belgium  
 
MSDS Requests:  (800) 852-5530  
Technical Information: (832) 813-4862  
Responsible Party: Product Safety Group  
Email:msds@cpchem.com 

 
Απιθμόρ ηηλεθώνος επείγοςζαρ ανάγκηρ: 

 
Τγεία: 
866.442.9628 (Βυνεζα Αιενζηή) 
1.832.813.4984 (Γζεεκήξ ανζειυξ) 
 
Μεηαθοπά: 
North America: CHEMTREC 800.424.9300 or 703.527.3887 
ASIA: +1.703.527.3887 
EUROPE: BIG +32.14.584545 (phone) or +32.14583516 (telefax) 
Chemcare Asia: Tel: +65 6848 9048 - Mob: +65 8382 9188 - Fax: +65 6848 9013 
South America SOS-Cotec Inside Brazil: 0800.111.767 Outside Brazil: +55.19.3467.1600 

 
Ανιυδζμ Σιήια : Οιάδα αζθάθεζαξ πνμσυκηςκ ηαζ ημλζημθμβίαξ 
Ζθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ : MSDS@CPChem.com 
Ηζηυημπμξ : www.CPChem.com 
 
ΠΡΟΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Μδ πνδζζιμπμζείηε αοηυ ημ οθζηυ ηδξ Chevron Phillips 
Chemical Company LP ζε ζαηνζηέξ εθανιμβέξ πμο ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδ ιυκζιδ ειθφηεοζδ ζημ 
ακενχπζκμ ζχια ή ηδ ιυκζιδ επαθή ιε εζςηενζηά οβνά ή ζζημφξ ημο ζχιαημξ.ενζηά οβνά ή ζζημφξ 
ημο ζχιαημξ. 
Μδ πνδζζιμπμζείηε αοηυ ημ οθζηυ ηδξ Chevron Phillips Chemical Company LP ζε ζαηνζηέξ εθανιμβέξ 
πμο ζοιπενζθαιαάκμοκ ζφκημιδ ή πνμζςνζκή ειθφηεοζδ ζημ ακενχπζκμ ζχια ή επαθή ιε 
εζςηενζηά οβνά ή ζζημφξ ημο ζχιαημξ, εηηυξ εάκ ημ οθζηυ έπεζ παναζπεεεί απ' εοεείαξ απυ ηδκ 
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εηαζνεία Chevron Phillips Chemical Company LP ιε αάζδ ζοιθςκδηζηυ ημ μπμίμ ακαβκςνίγεζ νδηά 
ηδ ζημπεουιεκδ πνήζδ.αβκςνίγεζ νδηά ηδ ζημπεουιεκδ πνήζδ. 
Ζ εηαζνεία Chevron Phillips Chemical Company LP δεκ πναβιαημπμζεί ηαιία δήθςζδ, οπυζπεζδ, 
νδηή εββφδζδ ή οπμκμμφιεκδ εββφδζδ πμο αθμνά ζηδκ ηαηαθθδθυηδηα αοημφ ημο οθζημφ βζα πνήζδ 
ζε ιεηαιυζπεοζδ ζημ ακενχπζκμ ζχια ή ζε επαθή ιε εζςηενζηά οβνά ή ζζημφξ ημο ζχιαημξ. 
 

2. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

Σαξινόμηζη ηηρ οςζίαρ ή ηος μείγμαηορ 

Σαξινόμηζη (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) απιθ. 1272/2008) 

   
Όπζ επζηίκδοκδ μοζία ζφιθςκα ιε ημ GHS. 

Σαξινόμηζη (67/548/EOK, 1999/45/EK) 

Καιία επζηίκδοκδ μοζία ή ιείβια ιε ηδκ έκκμζα ηδξ Οδδβίαξ πενί Δπζηίκδοκςκ Οοζζχκ ή ηςκ 
Οδδβζχκ ηδξ ΔΔ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ. 

ηοισεία επιζήμανζηρ 

Δπιζήμανζη (ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΚ) απιθ. 1272/2008) 

Όπζ επζηίκδοκδ μοζία ζφιθςκα ιε ημ GHS. 
 

ήμανζη ζύμθυνα με ηιρ Οδηγίερ ηηρ ΔΚ (1999/45/EK) 

Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ : Σμ πνμΐυκ δεκ οπμπνεμφηαζ κα επζζδιακεεί ζφιθςκα ιε ηδξ 
ΔΚ ή ηςκ ακηίζημζπςκ εεκζηχκ κυιςκ. 
 

 
 

 

3. ΤΝΘΔΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ 

 

Μείγμαηα 

Δπικίνδςνα πεπιεσόμενα ζςζηαηικά 

Υδιζηή μκμιαζία CAS-Ανζε. 
EINECS-

ΑΡΗΘ. 

Σαλζκυιδζδ 
(67/548/EOK) 

Σαλζκυιδζδ 
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ 

(ΔΚ) ανζε. 
1272/2008) 

οβηέκηνςζδ 
[wt%] 

Γεκ πενζέπεζ ζφιθςκα ιε ημ GHS ηακέκα επζηίκδοκμ ζοζηαηζηυ. :  

Polyethylene Hexene 
Copolymer 

25213-02-9 
 

  
 

 99 -  100 

 
 

4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ 

 
ε πενίπηςζδ εζζπκμήξ :  Πδβαίκεηε ζημκ ηαεανυ αένα ζε πενίπηςζδ ηοπαίαξ  εζζπκμήξ 

ηαπκχκ ή ζηυκδξ απυ οπενεένιακζδ ή ηαφζδ.  Δάκ ηα 
ζοιπηχιαηα δζανημφκ, ηαθέζηε βζαηνυ.   

 
ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε 
ημ δένια 

:  Δάκ ημ θζςιέκμ οθζηυ ένεεζ ζ' επαθή ιε ημ δένια, ρφλεηε 
αιέζςξ ζε κενυ. Ακαγδηήζηε αιέζςξ ζαηνζηή αμήεεζα. Μδκ 
πνμζπαεήζεηε κα "λεθθμοδίζεηε" ημ ζηενεμπμζδιέκμ οθζηυ 
απυ ημ δένια ή κα πνδζζιμπμζήζεηε δζαθφηεξ ή δζαθφιαηα 
αναίςζδξ βζα κα ημ αναζχζεηε. 
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ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε 
ηα ιάηζα 

:  ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ηα ιάηζα, πθφκεηε αιέζςξ ιε άθεμκμ 
κενυ ηαζ γδηήζηε ζαηνζηή ζοιαμοθή.   

 
ε πενίπηςζδ ηαηάπμζδξ :  Μδ πνμηαθείηε ειεηυ δίπςξ ζαηνζηή οπυδεζλδ.   
 
 

5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

 
Kαηάθθδθα πονμζαεζηζηά 
ιέζα 

:  Νενυ.  Οιίπθδ κενμφ.  Ξδνά πδιζηά ιέζα πονυζαεζδξ.  
Γζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2).  Αθνυξ.  Δάκ είκαζ δοκαηυκ, εα 
πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί κενυ οπυ ρεηαζιυ (ζπνέζ) απυ 
αηνμθφζζμ κεθεθμπμίδζδξ ιζαξ ηζ αοηυ είκαζ οθζηυ 
επζθακεζαηήξ ηαφζδξ. Ζ πνήζδ κενμφ ορδθήξ ηαπφηδηαξ εα 
ελαπθχζεζ ημ ζηνχια ηδξ επζθάκεζαξ πμο ηαίβεηαζ.  
Υνδζζιμπμζήζηε ιέζα πονυζαεζδξ πμο είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηζξ 
ζοκεήηεξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.   

 
 
Ηδζαίηενμζ ηίκδοκμζ ηαηά ηδκ 
ηαηαπμθέιδζδ ηδξ 
πονηαβζάξ 

:  Ο ηίκδοκμξ ακάθθελδξ πμο αημθμοεεί ιζα θθυβα ή 
δεοηενεφμοζα έηνδλδ πνέπεζ κα απμθεοπεεί ιε ηδκ απμθοβή 
ιαγέιαημξ ζηυκδξ π.π. ζημ πάηςια ηαζ ζηάθεξ.   

 
Δζδζηυξ πνμζηαηεοηζηυξ 
ελμπθζζιυξ βζα ημοξ 
πονμζαέζηεξ 

:  Υνδζζιμπμζήζηε πνμζςπζηή εκδοιαζία πνμζηαζίαξ.  Καηά ηδ 
ηαηάζαεζδ πονηαβζάξ θμνάηε αοημδφκαιδ ακαπκεοζηζηή 
ζοζηεοή, υηακ είκαζ απαναίηδημ.   

 
Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ :  Αοηυ ημ οθζηυ ηαίβεηαζ ακ ηαζ δεκ ακαθθέβεηαζ εφημθα.   
 
Πνμζηαζία απυ θςηζά ηαζ 
έηνδλδ 

:  Ακηζιεηςπίζηε ημ ςξ οθζηυ πμο ιπμνεί κα οπμζηεί ηαφζδ.  
Απμθφβεηε ηδ δδιζμονβία ζηυκδξ. Ζ ρζθή ζηυκδ πμο οπάνπεζ 
ζημκ αένα ζε επανηείξ πμζυηδηεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 
φπανλδ πδβήξ ακάθθελδξ, απμηεθμφκ πζεακυ ηίκδοκμ έηνδλδξ 
ζηυκδξ.   

 
Δπζηίκδοκα πνμσυκηα 
απμζφκεεζδξ 

:  Ζ ηακμκζηή ηαφζδ ζπδιαηίγεζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα, αηιμφξ 
κενμφ ηαζ ιπμνεί κα πανάβεζ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα, άθθμοξ 
οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ πνμσυκηα μλείδςζδξ οδνμβμκακενάηςκ 
(ηεηυκεξ, αθδεΰδεξ, μνβακζηά μλέα), ακάθμβα ιε ηδ 
εενιμηναζία ηαζ δζαεεζζιυηδηα ζε αένα. Ζ αηεθήξ ηαφζδ 
ιπμνεί επίζδξ κα πανάβεζ θμνιαθδεΰδδ.   

 

6. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ 

 
Πνμζςπζηέξ πνμθοθάλεζξ :  ημοπίζηε πνμξ απμθοβή ηζκδφκμο μθίζεδζδξ.  Απμθεφβεηε 

ηδκ εζζπκμή ζηυκδξ.   
 
Πενζααθθμκηζηέξ 
πνμθοθάλεζξ 

:  Μδ νοπαίκεηε επζθακεζαηά κενά.  Λάααηε ιέηνα, χζηε ημ 
πνμΐυκ κα ιδ δζμπεηεοεεί ζε απμπεηεφζεζξ.   

 
Μέεμδμζ ηαεανζζιμφ :  ημοπίγεηαζ βνήβμνα ή απμννμθάηαζ.   
 
οιπθδνςιαηζηέξ 
οπμδείλεζξ 

:  Γεκ εα πνέπεζ κα επζηνέπεηε ηδ ζοζζχνεοζδ ζηυκδξ επάκς 
ζηζξ επζθάκεζεξ, ηαεχξ ηα ζηνχιαηα ζηυκδξ ιπμνμφκ κα 
ζπδιαηίζμοκ εηνδηηζηυ ιείβια εάκ απεθεοεενςεμφκ ζηδκ 
αηιυζθαζνα ζε επανηή ζοβηέκηνςζδ.  Απμθφβεηε ημκ 
δζαζημνπζζιυ ηδξ ζηυκδξ ζημκ αένα (δδθ., ημκ ηαεανζζιυ 
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ζημκζζιέκςκ επζθακεζχκ ιε πεπζεζιέκμ αένα).   
 

7. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

Υειπιζμόρ 

 
Τπμδείλεζξ βζα αζθαθή 
πεζνζζιυ 

:  Τζμεεηήζηε ηαθέξ πναηηζηέξ ηαηημπμίδζδξ βζα ημκ αζθαθή 
πεζνζζιυ ημο πνμσυκημξ.  Γζαηδνείηε ημ ιαηνζά απυ πδβέξ 
κενμφ ηαζ οπμκυιμοξ. θαζνίδζα πμο έπμοκ πζηζζθζζηεί ιπμνεί 
κα απμηεθμφκ ηίκδοκμ μθίζεδζδξ.   
Μπμνεί κα ζοζζςνεοεεί δθεηηνμζηαηζηή θυνηζζδ ηαζ κα 
δδιζμονβδεεί επζηίκδοκδ ηαηάζηαζδ ηαηά ημκ πεζνζζιυ αοημφ 
ημο οθζημφ. Γζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ αοημφ ημο ηζκδφκμο, 
ιπμνεί κα είκαζ απαναίηδηδ δ πνυζδεζδ ηαζ δ βείςζδ, πςνίξ 
κα είκαζ αέααζμ υηζ εα απμηεθέζμοκ επανηή ιέηνα απυ ιυκα 
ημοξ. Δλεηάζηε εη κέμο υθεξ ηζξ ενβαζίεξ πμο ιπμνεί κα 
εκέπμοκ ηίκδοκμ δδιζμονβίαξ ηαζ ζοζζχνεοζδξ 
δθεηηνμζηαηζηήξ θυνηζζδξ ή/ηαζ εφθθεηηδξ αηιυζθαζναξ 
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ πθήνςζδξ δελαιεκήξ ηαζ 
ημκηέζκεν, ηδξ ηαπείαξ πθήνςζδξ, ημο ηαεανζζιμφ ηδξ 
δελαιεκήξ, ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, ηδξ ιέηνδζδξ, ηδξ αθθαβήξ 
θμνηίμο, ημο θζθηνανίζιαημξ, ηδξ ακάιεζλδξ, ηδξ ακάδεοζδξ, 
ηαεχξ ηαζ ηςκ ενβαζζχκ εηηέκςζδξ θμνηδβμφ) ηαζ 
πνδζζιμπμζήζηε ηζξ ηαηάθθδθεξ δζαδζηαζίεξ άιαθοκζδξ ηςκ 
πζεακμηήηςκ. Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ακαηνέληε ζημ 
πνυηοπμ 29 CFR 1910.106 ημο OSHA, "Δφθθεηηα ηαζ 
ακαθθέλζια οβνά", Δεκζηυξ μνβακζζιυξ ακηζπονζηήξ 
πνμζηαζίαξ (NFPA 77), "οκζζηχιεκδ πναηηζηή βζα ημκ 
ζηαηζηυ δθεηηνζζιυ" ή/ηαζ ζηδ οκζζηχιεκδ πναηηζηή 2003 ημο 
Αιενζηάκζημο Ηκζηζημφημο Πεηνεθαίμο (API) ιε ηίηθμ 
"Πνμζηαζία ηαηά ακαθθέλεςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ζηαηζηυ 
δθεηηνζζιυ, ηεναοκμφξ ηαζ δζαννμέξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ".  ε 
μνζζιέκεξ εενιμηναζίεξ (>177°C, >350°F), ηα πμθοαζεοθέκζα 
ιπμνεί κα απεθεοεενχζμοκ αηιμφξ ηαζ αένζα πμο είκαζ 
ενεεζζηζηά ζηζξ αθεκκμβυκμοξ ιειανάκεξ ηςκ ιαηζχκ, ημο 
ζηυιαημξ, ημο θαζιμφ ηαζ ηςκ πκεοιυκςκ. Αοηέξ μζ μοζίεξ 
ιπμνεί κα ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδκ αηεηαθδεΰδδ, ηδκ αηεηυκδ, 
ημ μλζηυ μλφ, ημ ιονιδηζηυ μλφ, ηδ θμνιαθδεΰδδ ηαζ ηδκ 
αηνμθεΐκδ. Με αάζδ δεδμιέκα απυ πεζναιαηυγςα ηαζ 
πενζμνζζιέκεξ επζδδιζμθμβζηέξ εκδείλεζξ, μζ NTP, IARC (2A) ηαζ 
OSHA έπμοκ ηαηαηάλεζ ηδ θμνιαθδεΰδδ ςξ εκδεπυιεκμ 
ηανηζκμβυκμ βζα ημκ άκενςπμ. Ζ ηήνδζδ υθςκ ηςκ 
ζοζηάζεςκ ζημ πανυκ δεθηίμ δεδμιέκςκ αζθάθεζαξ οθζηχκ 
(MSDS) εα πνέπεζ κα εθαπζζημπμζήζεζ ηδκ έηεεζδ ζηζξ 
εηπμιπέξ εενιζηήξ επελενβαζίαξ.  Απμθεφβεηε ημκ 
ζπδιαηζζιυ ζηυκδξ.   

 
Τπμδείλεζξ πνμζηαζίαξ ζε 
πενίπηςζδ πονηαβζάξ ηαζ 
έηνδλδξ 

:  Ακηζιεηςπίζηε ημ ςξ οθζηυ πμο ιπμνεί κα οπμζηεί ηαφζδ.  
Απμθφβεηε ηδ δδιζμονβία ζηυκδξ. Ζ ρζθή ζηυκδ πμο οπάνπεζ 
ζημκ αένα ζε επανηείξ πμζυηδηεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 
φπανλδ πδβήξ ακάθθελδξ, απμηεθμφκ πζεακυ ηίκδοκμ έηνδλδξ 
ζηυκδξ.   

 
Αποθήκεςζη 

 
Απαζηήζεζξ βζα πχνμοξ 
απμεήηεοζδξ ηαζ δμπεία 

:  Γζαηδνείηαζ ζε λδνυ πχνμ.  Γζαηδνείηαζ ζε ηαθά ελαενζγυιεκμ 
πχνμ.   

 
Τπμδείλεζξ βζα ημζκή :  Γεκ απμεδηεφεηαζ ιε μλεζδςηζηά ηαζ αοημακαθθεβυιεκα οθζηά.   
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απμεήηεοζδ 
 
 

8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

 
 

Αηομικόρ πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ 

 
Πνμζηαζία ηςκ 
ακαπκεοζηζηχκ μδχκ 

:  Κακμκζηά δεκ απαζηείηαζ ακαπκεοζηζηή πνμζηαζία. Δάκ ημ 
εενιαζκυιεκμ οθζηυ πανάβεζ αηιυ ή ακαεοιζάζεζξ πμο δεκ 
εθέβπμκηαζ επανηχξ ιέζς ζοζηήιαημξ αενζζιμφ, κα θμνάηε 
ακαπκεοζηήνα εβηεηνζιέκμ απυ ημκ NIOSH. Υνδζζιμπμζήζηε 
ηα αηυθμοεα ζημζπεία βζα ημοξ ακαπκεοζηήνεξ ηαεανζζιμφ 
αένα: Ονβακζηυξ αηιυξ ηαζ θμνιαθδεΰδδ.  Benutzen Sie ein 
Überdruckatemgerät, wenn ein Austrittsrisiko besteht, die 
Konzentration, der sie sich aussetzen, nicht bekannt ist oder 
wenn andere Umstände bedingen, dass (luftreinigende) 
Atemmasken keinen ausreichenden Schutz bieten.  
Πνμζηαηεοηζηέξ ιάζηεξ ζηυκδξ ζοκζζημφκηαζ ζε πενίπηςζδ 
μθζηήξ ζοβηέκηνςζδξ πάκς απυ 10 mg/m3.   

 
Πνμζηαζία ηςκ ιαηζχκ :  Ζ πνήζδ βοαθζχκ πνμζηαζίαξ ιε πθεονζηά πνμζηαηεοηζηά βζα 

ημκ πεζνζζιυ ζηένεςκ οθζηχκ απμηεθεί ηαθή αζμιδπακζηή 
πναηηζηή. Δάκ εενιαίκεηαζ αοηυ ημ οθζηυ, κα θμνάηε βοαθζά 
πνμζηαζίαξ απυ πδιζηά ή βοαθζά αζθαθείαξ ηαζ ιάζηα 
πνμζχπμο. Δάκ οπάνπεζ δ πζεακυηδηα φπανλδξ ζηυκδξ, κα 
θμνάηε βοαθζά πνμζηαζίαξ απυ πδιζηά.  Δάκ εενιαίκεηαζ αοηυ 
ημ οθζηυ, κα θμνάηεξ βοαθζά πνμζηαζίαξ απυ πδιζηέξ μοζίεξ ή 
βοαθζά αζθαθείαξ ηαζ ιάζηα πνμζχπμο.   

 
Πνμζηαζία ημο δένιαημξ 
ηαζ ημο ζχιαημξ 

:  ε εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ δ πνήζδ ηαεανμφ ηαζ 
πνμζηαηεοηζημφ νμοπζζιμφ απμηεθεί ζςζηή αζμιδπακζηή 
πναηηζηή. Ακ ημ οθζηυ έπεζ εενιακεεί ή έπεζ θζχζεζ, θμνάηε 
εενιμιμκςηζηά, εενιμάκημπα βάκηζα πμο είκαζ ηαηάθθδθα βζα 
ημκ πεζνζζιυ ημο θζςιέκμο πνμσυκημξ. Δάκ εενιακεεί αοηυ ημ 
οθζηυ, θμνέζηε νμοπζζιυ ιε ιυκςζδ βζα κα ειπμδίζεηε ηδκ 
επαθή ημο ιε ημ δένια, εάκ δεκ επανημφκ μζ ιδπακζημί έθεβπμζ 
ή μζ πναηηζηέξ ενβαζίαξ. 
   

 
Πνμζηαηεοηζηά ιέηνα :  Λάαεηε οπυρδ ημοξ εκδεπυιεκμοξ ηζκδφκμοξ αοημφ ημο οθζημφ 

(δείηε Δκυηδηα 2), ηα ζζπφμκηα υνζα έηεεζδξ, ηζξ ενβαζζαηέξ 
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ άθθεξ μοζίεξ ζημ πχνμ ενβαζίαξ υηακ 
ζπεδζάγεηε ζοζηήιαηα ιδπακζηχκ εθέβπςκ ηαζ επζθέβεηε 
πνμζςπζηυ πνμζηαηεοηζηυ ελμπθζζιυ. Δάκ μζ έθεβπμζ 
ιδπακζημφ ή μζ ενβαζζαηέξ πναηηζηέξ δεκ είκαζ επανηείξ βζα ηδκ 
απμηνμπή έηεεζδξ ζε αθααενά επίπεδα αοημφ ημο οθζημφ, ηυηε 
ζοκζζηάηαζ μ παναηάης πνμζςπζηυξ πνμζηαηεοηζηυξ 
ελμπθζζιυξ. Ο πνήζηδξ εα πνέπεζ κα δζααάζεζ ηαζ κα 
ηαηακμήζεζ υθεξ ηζξ μδδβίεξ ηαζ πενζμνζζιμφξ πμο δζαηίεεκηαζ 
ιε ημκ ελμπθζζιυ ιζα ηαζ δ πνμζηαζία δζαηίεεηαζ ζοκήεςξ βζα 
πενζμνζζιέκμ πνυκμ ή οπυ ζοβηεηνζιέκεξ πενζζηάζεζξ.   

 

9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

ηοισεία για ηιρ βαζικέρ θςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ 
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Ότη 

Μμνθή : ζθαζνίδζα 
Φοζζηή ηαηάζηαζδ : ζηενευ  
Υνχια : αδζαθακέξ 
Οζιή : Kaum bis gar kein Geruch 
 
Πληποθοπίερ για ηην αζθάλεια 

 
Θενιζηή δζάζπαζδ :  Μπμνεί κα παναπεμφκ (ζπδιαηζζημφκ) παιδθμφ ιμνζαημφ 

αάνμοξ οδνμβμκάκεναηεξ, αθημυθεξ, αθδεΰδεξ, μλέα ηαζ 
ηεηυκεξ ηαηά ηδ εενιζηή επελενβαζία. 
 

 
 
διείμ ηήλδξ/πενζμπή ηήλδξ : 90 - 140 °C (90 - 140 °C) 

 
 
Ποηκυηδηα : 0,91 - 0,97 g/cm3 

 
Τδαημδζαθοηυηδηα : αιεθδηέμ 

 
 

10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 
Υδιζηή ζηαεενυηδηα :  Αοηυ ημ οθζηυ εεςνείηαζ ζηαεενυ οπυ θοζζμθμβζηέξ ηαζ 

ακαιεκυιεκεξ ζοκεήηεξ ηαζ πενζαάθθμκ απμεήηεοζδξ 
ηαζ πεζνζζιμφ υζμκ αθμνά ζηδ εενιμηναζζα ηαζ πίεζδ. 

 

 

Πιθανόηηηα επικίνδςνυν ανηιδπάζευν 

οκεήηεξ πνμξ απμθοβήκ : Απμθφβεηε ηδκ παναηεηαιέκδ θφθαλδ ζε ορδθή εενιμηναζία.   
 
Τθζηά πνμξ απμθοβή :  Απμθφβεηε ηδκ επαθή ιε ζζπονμφξ μλεζδςηζημφξ πανάβμκηεξ.   
 
Άθθεξ πθδνμθμνίεξ :   Καιία απμζφκεεζδ ηαηά ηδκ ηακμκζηή απμεήηεοζδ ηαζ 

πνήζδ.   
   Αοηυ ημ οθζηυ εεςνείηαζ ζηαεενυ οπυ θοζζμθμβζηέξ ηαζ 

ακαιεκυιεκεξ ζοκεήηεξ ηαζ πενζαάθθμκ απμεήηεοζδξ ηαζ 
πεζνζζιμφ υζμκ αθμνά ζηδ εενιμηναζζα ηαζ πίεζδ.   

 

11.ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
Marlex® HHM 5502BN Polyethylene 
Ολεία ημλζηυηδηα απυ ημο 
ζηυιαημξ 

:   Θεςνείηαζ ιδ ημλζηυ 
 

 
Marlex® HHM 5502BN Polyethylene 
Ολεία ημλζηυηδηα δζά ηδξ 
εζζπκμήξ 

:  Θεςνείηαζ ιδ ημλζηυ 
 

 
Marlex® HHM 5502BN Polyethylene 
Ολεία ημλζηυηδηα δζά ημο 
δένιαημξ 

:   Θεςνείηαζ ιδ ημλζηυ 
 

 
Marlex® HHM 5502BN Polyethylene 
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Δνεεζζιυξ ημο δένιαημξ : Κακέκαξ ενεεζζιυξ ημο δένιαημξ 
 

 
Marlex® HHM 5502BN Polyethylene 
Δνεεζζιυξ ηςκ μθεαθιχκ :  Κακέκαξ ενεεζζιυξ ηςκ ιαηζχκ 

 
 
Marlex® HHM 5502BN Polyethylene 
Δοαζζεδημπμίδζδ :  Γεκ πνμηαθεί αθθενβζηή εοαζζεδζία ζε πεζναιαηυγςα. 

 
 
Marlex® HHM 5502BN Polyethylene 
Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ :  Αοηυ ημ πνμσυκ πενζέπεζ ΠΟΛΤΜΔΡΗΜΔΝΔ ΟΛΔΦΗΝΔ. 

Καηά ηδ εενιζηή επελενβαζία (>177°C, >350°F), μζ 
πμθομθεθίκεξ ιπμνεί κα απεθεοεενχζμοκ αηιμφξ ηαζ αένζα 
(αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ ηαζ μνβακζηά μλέα) πμο είκαζ ενεεζζηζηά 
ζηζξ αθεκκμβυκμοξ ιειανάκεξ ηςκ ιαηζχκ, ημο ζηυιαημξ, ημο 
θαζιμφ ηαζ ηςκ πκεοιυκςκ. Γεκζηά αοηέξ μζ ενεεζζηζηέξ 
επζδνάζεζξ είκαζ υθεξ πνμζςνζκέξ. Ωζηυζμ, ηοπυκ 
παναηεηαιέκδ έηεεζδ ζε ενεεζζηζηά αένζα ελάηιζζδξ ιπμνεί 
κα έπεζ ςξ απμηέθεζια πκεοιμκζηυ μίδδια. Ζ θμνιαθδεΰδδ 
(ιζα αθδεΰδδ) έπεζ ηαλζκμιδεεί ςξ εκδεπυιεκμ ηανηζκμβυκμ βζα 
ημκ άκενςπμζ απυ ηζξ NTP, IARC (2A) ηαζ ημκ OSHA ιε αάζδ 
δεδμιέκα απυ πεζναιαηυγςα ηαζ πενζμνζζιέκεξ 
επζδδιζμθμβζηέξ εκδείλεζξ.   

 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
Σοξικέρ επιδπάζειρ πεπιβάλλονηορ 
 
Οδηγίερ για ηην εξάλειτη (ζηαθεπόηηηα και δςναηόηηηα αποικοδόμηζηρ) 
 
Βζμζοζζχνεοζδ :  Καιία αζμζοζζχνεοζδ. 

 
 
Κζκδηζηυηδηα :  Σμ πνμΐυκ επζπθέεζ ζημ κενυ ηαζ δεκ δζαθφεηαζ. 

 
 
Βζμαπμδμιδζζιυηδηα :  Αοηυ ημ οθζηυ δεκ ακαιέκεηαζ κα είκαζ άιεζα αζμδζαζπχιεκμ. 

 
Δπί πλέον πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην οικολογία 

Άλλερ οικολογικέρ 
ςποδείξειρ 

:  Σμ οθζηυ αοηυ δεκ ακαιέκεηαζ κα είκαζ επζαθααέξ βζα ημοξ 
οδνυαζμοξ μνβακζζιμφξ. 
Σα ράνζα ή ηα πηδκά ιπμνεί κα ηαηαπζμφκ ηα ζθαζνίδζα ηα 
μπμία ιπμνεί κα απμθνάλμοκ ηζξ πεπηζηέξ ημοξ μδμφξ. 
 

 

13. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ 

Οζ πθδνμθμνίεξ ζε αοηυ ημ MSDS ζζπφμοκ ιυκμ βζα ημ πνμσυκ υπςξ αοηυ απμζηέθθεηαζ. 
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Υνδζζιμπμζείηε ημ οθζηυ βζα ημκ πνμμνζγυιεκμ ζημπυ ημο, ή ακαηοηθχζηε εάκ είκαζ δοκαηυκ. Αοηυ ημ 
οθζηυ, εάκ πνέπεζ κα απμννζθεεί, ιπμνεί κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηα ηνζηήνζα επζηίκδοκςκ 
απμννζιιάηςκ υπςξ μνίγεηαζαπυ ηδκ οπδνεζία πνμζηαζίαξ πενζαάθθμκημξ ηςκ Ζ.Π.Α. (US EPA) 
ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ RCRA (40 CFR 261) ή άθθμοξ Πμθζηεζαημφξ ηαζ ημπζημφξ ηακμκζζιμφξ. 
Ζ ιέηνδζδ ζοβηεηνζιέκςκ θοζζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ δ ακάθοζδ βζα ζοζηαηζηά πμο είκαζ εθεβπυιεκα 
απυ ηακμκζζιμφξ ιπμνεί κα είκαζακαβηαία βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ μνεμφ ηαεμνζζιμφ. Δάκ αοηυ ημ 
οθζηυ έπεζ ηαλζκμιδεεί ςξ επζηίκδοκμ απυννζιια, δ μιμζπμκδζαηή κμιμεεζία απαζηεί ηδκ απυννζρδ 
ζε εβηαηάζηαζδ απυννζρδξ επζηίκδοκςκ μοζζχκ ζε εβηαηάζηαζδ πμο δζαεέηεζ ηδκ ηαηάθθδθδ άδεζα. 

 

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Οι περιγραθές αποζηολής ποσ εμθανίδονηαι εδώ αθορούν μόνο ζε αποζηολές ποζοηήηων 
τύμα και δεν ιζτύοσν για αποζηολές ζσζκεσαζιών (βλ. κανονιζηικός οριζμός). 
Ακαηνέληε ζημοξ ηαηάθθδθμοξ ημπζημφξ ή δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ επζηίκδοκςκ αβαεχκ, ακάθμβα ιε 
ημκ ηνυπμ ιεηαηίκδζδξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα, βζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ απαζηήζεζξ 
πενζβναθήξ απμζημθήξ (π.π. ηεπκζηή μκμιαζία ή μκμιαζίεξ, ηθπ). Δπμιέκςξ, μζ πθδνμθμνίεξ πμο 
πανέπμκηαζ εδχ, εκδέπεηαζ κα ιδκ ζοιθςκμφκ πάκηαιε ηδκ πενζβναθή απμζημθήξ ζηδ θμνηςηζηή 
ημο οθζημφ. Σα ζδιεία ακάθθελδξ ημο οθζημφ εκδέπεηαζ κα δζαθένμοκ ιεηαλφ ημο θφθθμο MSDS ηαζ 
ηδξθμνηςηζηήξ. 
 

 
 

USDOT  
ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. 
 
 

IMO / IMDG  
ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. 
 
 

IATA  
ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. 
 
 

ADR  
ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. 
 
 

RID  
ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΡΤΘΜΗΔΗ Ω ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΤΛΗΚΟ Ή ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΑΘΟ ΠΡΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ. 
 

 
 

Υύδην μεηαθοπά ζύμθυνα με ηο παπάπηημα II ηηρ ζύμβαζηρ MARPOL 73/78 και ηος κώδικα IBC 

 
 

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Δθνική νομοθεζία 

 
Νμιμεεζία ζπεηζηά ημοξ 
Κζκδφκμοξ απυ Μεβάθα 
Αηοπήιαηα 

: 96/82/EC Νέα έηδμζδ: 2003 
Ζ Οδδβία 96/82/ΔΚ δεκ έπεζ εθανιμβή 
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Καθεζηώρ κοινοποίηζηρ 
Δονχπδ  REACH :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
ΖΠΑ  US.TSCA :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
Κακαδάξ  DSL :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
Αοζηναθίαξ  AICS :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
Νέαξ Εδθακδίαξ  NZIoC :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
Ηαπςκία  ENCS :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
Κμνέα  KECI :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
Φζθζππίκεξ  PICCS :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
Κίκα  IECSC :  Δίκαζ ζημκ ηαηάθμβμ ή πθδνεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο 
 

16. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
 

 
Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ 

Παθαζυξ ανζειυξ MSDS : 240370 
 

 
 
Οζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ απυ ηδκ ηεθεοηαία έηδμζδ επζζδιαίκμκηαζ ζημ πενζεχνζμ. Αοηή δ έηδμζδ 
ακηζηαεζζηά υθεξ ηζξ παθαζυηενεξ εηδυζεζξ. 
 
 
Οζ πθδνμθμνίεξ ζε αοηυ ημ MSDS ζζπφμοκ ιυκμ βζα ημ πνμσυκ υπςξ αοηυ απμζηέθθεηαζ. 

Οζ πθδνμθμνίεξ ζε αοηυ ημ Γεθηίμ Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ ακηζζημζπμφκ ζηδ ηαθφηενδ δοκαηή 
βκχζδ ηαζ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ ηαηά ηδκ διενμιδκία έηδμζδξ.  Οζ δεδμιέκεξ πθδνμθμνίεξ 
δίκμοκ οπμδείλεζξ βζα ημκ αζθαθή πεζνζζιυ, πνήζδ, επελενβαζία, απμεήηεοζδ, ιεηαθμνά ηαζ 
δζάεεζδ ή ελάθεζρδ, ηαζ δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εββφδζδ ή ςξ πμζμηζηή 
πνμδζαβναθή.  Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ είκαζ ζπεηζηέξ ιυκμ βζα ημ μνζζιέκμ πνμσυκ ηαζ ηαζ πζεακυκ 
κα ιδκ ζζπφμοκ βζα αοηυ ημ πνμσυκ υηακ αοηυ πνδζζιμπμείηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθα οθζηά ή ζε 
άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ, εηηυξ ακ ακαθένμκηαζ ζημ ηείιεκμ. 
 

Kθεζδί ή θεγάκηα ζηζξ οπμζδιεζχζεζξ ηαζ ηα αηνςκφιζα ημο δεθηίμο δεδμιέκςκ αζθαθείαξ 

ACGIH Αιενζηακζηή εηαζνεία ηοαενκδηζηχκ 
οβζεζκμθυβςκ αζμιδπακίαξ 

LOAEL Δπίπεδμ ζημ μπμίμ παναηδνμφκηαζ 
ηαηχηαηεξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ 

AICS Αοζηναθία, Καηάθμβμξ πδιζηχκ μοζζχκ NFPA Δεκζηυξ μνβακζζιυξ ακηζπονζηήξ 
πνμζηαζίαξ 

DSL Κακαδάξ, Καηάθμβμξ εβπχνζςκ μοζζχκ NIOSH Δεκζηυ ίδνοια αζθάθεζαξ & οβείαξ ζηδκ 
ενβαζία 

NDSL Κακαδάξ, Καηάθμβμξ ιδ εβπχνζςκ 
μοζζχκ 

NTP Δεκζηυ πνυβναιια ημλζημθμβίαξ 

CNS Κεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια NZloC Καηάθμβμξ πδιζηχκ μοζζχκ Νέαξ 
Εδθακδίαξ 

CAS Τπδνεζία ηαοημπμίδζδξ πδιζηχκ 
εκχζεςκ 

NOAEL Δπίπεδμ ζημ μπμίμ δεκ παναηδνμφκηαζ 
ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ 

EC50 Απμηεθεζιαηζηή ζοβηέκηνςζδ NOEC οβηέκηνςζδ ζηδκ μπμία δεκ 
παναηδνείηαζ ηαιία επίπηςζδ 

EC50 Απμηεθεζιαηζηή ζοβηέκηνςζδ 50% OSHA Γζεφεοκζδ αζθάθεζαξ & οβείαξ ζηδκ 
ενβαζία 

EINECS Δονςπασηυξ ηαηάθμβμξ οθζζηάιεκςκ 
πδιζηχκ μοζζχκ 

PEL Δπζηνεπηυ υνζμ έηεεζδξ 

MAK Γενιακία, Μέβζζηεξ ηζιέξ ζοβηέκηνςζδξ PICCS Φζθζππίκεξ, Καηάθμβμξ ειπμνζηχκ 
πδιζηχκ μοζζχκ 

GHS Παβηυζιζα εκανιμκζζιέκμ ζφζηδια PRNT Θεςνείηαζ ιδ ημλζηυ 

>= Μεβαθφηενμ απυ ή ίζμ ιε RCRA Νυιμξ πενί ηδξ δζαηήνδζδξ ηαζ 
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ακάηηδζδξ θοζζηχκ πυνςκ 

IC50 Ακαζηαθηζηή ζοβηέκηνςζδ 50% STEL Όνζμ αναπείαξ έηεεζδξ 

IARC Γζεεκέξ ηέκηνμ ένεοκαξ βζα ημκ ηανηίκμ SARA Σνμπμθμβίεξ ηαζ Νυιμξ επακαθμνάξ ηδξ 
πνάλδξ Superfund. 

IECSC Καηάθμβμξ οθζζηάιεκςκ πδιζηχκ 
μοζζχκ ζηδκ Κίκα 

 TLV Σζιή μνίμο ηαηςθθίμο 

ENCS Ηαπςκία, Καηάθμβμξ οθζζηάιεκςκ ηαζ 
κέςκ πδιζηχκ μοζζχκ 

TWA Υνμκζηά ζηαειζζιέκδ ιέζδ ηζιή 

KECI Κμνέα, Καηάθμβμξ οθζζηάιεκςκ 
πδιζηχκ μοζζχκ 

TSCA Πνάλδ εθέβπμο ημλζηχκ μοζζχκ 

<= Μζηνυηενμ απυ ή ίζμ ιε UVCB Οοζία ιε άβκςζηδ ή ιεηααθδηή 
ζφκεεζδ, Πνμσυκηα πενίπθμηςκ 
ακηζδνάζεςκ ηαζ Βζμθμβζηά οθζηά 

LC50 Θακαηδθυνα ζοβηέκηνςζδ 50% WHMIS φζηδια πθδνμθμνζχκ επζηίκδοκςκ 
οθζηχκ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ 

LD50 Θακαηδθυνα δυζδ 50%   
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