
Υποδείξεις και ενέργειες για επικίνδυνες ουσίες
Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο

κινδύνου
Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Αρωματική πέτρα
Κίτρο Προσοχή

Περιέχει:

• κιτράλη (αρ. CAS 5392-40-5)
Υπόδειξη κινδύνου:

• H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική
αντίδραση.

Υποδείξεις ασφαλείας:

• P272 - Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει
να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

• P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
• P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ

ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
• P333 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του

δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.

• P362 + P364 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε
τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Υπόδειξη απόρριψης:

• P501 - Διάθεση του περιεχομένου/του σιφονιού του
συστήματος σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής
απορριμμάτων.
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Ειδική κόλλα Tangit
PVC-U Κίνδυνος

Περιέχει:

• τετραϋδροφουράνιο (αρ. CAS 109-99-9)
• βουτανόνη (αρ. CAS 78-93-3)
• κυκλοεξάνιο (αρ. CAS 108-94-1)
Υποδείξεις κινδύνου:

• H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
• H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της

αναπνευστικής οδού.
• H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
• H351 - Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες,

σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλα είδη πηγών
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

• P260 - Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς.
• P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά

αεριζόμενο χώρο.
• P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα

ατομικής προστασίας για τα μάτια.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Υποδείξεις απόρριψης:

• P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα
με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μόνο τελείως άδεια δοχεία, χωρίς ατμούς διαλυτικών,
μπορούν να οδηγούνται σε κέντρο συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών.
Ευρωπαϊκός κωδικός αποβλήτων (ΕΚΑ): 080409
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Καθαριστικό
ακροφυσίων Geberit
AquaClean, από το
2018

Προσοχή

Περιέχει:

• κάτω από 5 % μη ιονικά τασιενεργά, αμφοτερικά
τασιενεργά

• συντηρητικό (μεθυλισοθειαζολινόνη,
βενζισοθειαζολινόνη)

Υπόδειξη κινδύνου:

• H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καθαριστικό
ακροφυσίων Geberit
AquaClean, έως το
2017

Προσοχή

Περιέχει:

• κάτω από 5 % μη ιονικά τασιενεργά, αμφοτερικά
τασιενεργά

• κιτρικό οξύ (αρ. CAS 5949-29-1)
Υπόδειξη κινδύνου:

• H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Μέσο καθαρισμού
Geberit AquaClean Προσοχή

Περιέχει:

• κάτω από 5 % ανιονικά τασιενεργά, μη ιονικά
τασιενεργά

• κιτρικό οξύ (αρ. CAS 77-92-9)
Υπόδειξη κινδύνου:

• H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Ορυκτό σφραγιστικό
υλικό Geberit FSH 90 Κίνδυνος

Περιέχει:

• τσιμέντο Portland (αρ. CAS 65997-15-1)
Υποδείξεις κινδύνου:

• H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της

αναπνευστικής οδού.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P103 - Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
• P261 - Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

• P321 - Χρειάζεται ειδική αγωγή:
– Μετά από εισπνοή: Σε περίπτωση απώλειας των

αισθήσεων να γίνεται απόθεση και μεταφορά σε
σταθερή θέση στο πλάι. Φροντίζετε να παρέχεται
φρέσκος αέρας. Σε περίπτωση ενοχλήσεων
αναζητήστε ιατρό.

– Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με
νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.

– Μετά από κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

• P405 - Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Λοιποί κίνδυνοι:
Το προϊόν αντιδρά εντόνως αλκαλικά με το νερό.

Υπόδειξη απόρριψης:

• P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα
με τους τοπικούς κανονισμούς.
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Ειδική κόλλα 
Tangit ABS Κίνδυνος

Περιέχει:

• βουτανόνη (αρ. CAS 78-93-3)
• n-βουτυλεστέρα (αρ. CAS 123-86-4)
Υποδείξεις κινδύνου:

• H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
• H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
• EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει

ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες,

σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλα είδη πηγών
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

• P260 - Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς.
• P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά

αεριζόμενο χώρο.
• P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα

μάτια.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Υποδείξεις απόρριψης:

• P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα
με τους τοπικούς κανονισμούς.

Ευρωπαϊκός κωδικός αποβλήτων (ΕΚΑ): 080409

Micropur Forte MF σε
υγρή μορφή
(συντηρητικό νερού,
για φίλτρο υγιεινής
Geberit)

-

Περιέχει:

• διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (αρ. CAS 7681-52-9)
• άργυρο (αρ. CAS 7440-22-4)
• νιτρικό νάτριο < 0,1 % (αρ. CAS 7631-99-4)
Υπόδειξη κινδύνου:

• H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Υποδείξεις ασφαλείας:

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• P391 - Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Υποδείξεις απόρριψης:

• P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα
με τους τοπικούς κανονισμούς.
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Αφαλατικό Geberit
AquaClean Προσοχή

Περιέχει:

• φωσφορικό οξύ (αρ. CAS 7664-38-2)
• υδροχλωρικό οξύ (αρ. CAS 7647-01-0)
Υποδείξεις κινδύνου:

• H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα

ατομικής προστασίας για τα μάτια.
• P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ

ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του
δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

• P337 + P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Υποδείξεις απόρριψης:
Τα τελείως άδεια, καθαρισμένα δοχεία μπορούν να
οδηγούνται σε κέντρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Πέτρα πλύσης
καζανακιού DropIn
blue

Προσοχή

Περιέχει:

• βενζολοσουλφονικό οξύ, αλκυλοπαράγωγα C10-13,
άλατα νατρίου (αρ. CAS 68411-30-3)

• μονοαιθανολαμίνη καρύδας (αρ. CAS 90622-77-8)
• έλαιο πεύκου 99 ≤ 2,5 %
Υποδείξεις κινδύνου:

• H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με

μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα

ατομικής προστασίας για τα μάτια.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• P314 - Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία.

Υποδείξεις απόρριψης:
Μικρότερες ποσότητες μπορούν με αραιωθούν και να
ξεπλυθούν με άφθονο νερό. Μεγαλύτερες ποσότητες
πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Αρωματικό φίλτρο
για ουρητήρια
Geberit

Προσοχή

Περιέχει:

• σαλικυλικό βενζύλιο (αρ. CAS 118-58-1)
• οξικός λιναλυλεστέρας, 1-(2,6,6-τριμεθυλο-3-

κυκλοεξεν-1-υλ)-2-βουτεν-1-όνη (αρ. CAS 115-95-7)
• μειγμα αντίδρασης από 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-

οκταϋδρο-2,3,8,8-τετραμεθυλ-2-ναφθυλ)εθαν-1-όνη και
1-(1,2,3,4,6,7,8,8a οκταϋδρο- 2,3,8,8-τετραμεθυλ-2-
ναφθυλ)εθαν-1-όνη και 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a οκταϋδρο-
2,3,8,8-τετραμεθυλ-2-ναφθυλ)εθαν-1-όνη
(αρ. CAS 54464-57-2)

• τετραμεθυλ-4-μεθυλενεπταν-2-όνη
(αρ. CAS 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-οκταϋδρο-6-μεθοξυ-3,6,8,8-
τετραμεθυλ-1H-3a,7-μεθανοαζουλένιο
(αρ. CAS 19870-74-7)

• αλφα-μεθυλ-1,3-βενζοδιοξολιο-5-προπιοναλδεΰδη
(αρ. CAS 1205-17-0)

Υποδείξεις κινδύνου:

• H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική
αντίδραση.

• H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Υποδείξεις ασφαλείας:

• P261 - Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς,
εκνεφώματα.

• P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
• P302 + P352 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύντε με άφθονο νερό.
• P333 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του

δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.

Υποδείξεις απόρριψης:

• P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα
με τους τοπικούς κανονισμούς.
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Kolo SmartFresh
στικ Προσοχή

Περιέχει:

• 15–30 % ανιονικά τασιενεργά
• < 5 % αμφοτερικά τασιενεργά
• Αρωματικές ουσίες
Υποδείξεις κινδύνου:

• H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του
δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

• P337 + P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
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Επικίνδυνη ουσία Σύμβολο
κινδύνου

Λέξη
σηματοδοσίας

Υποδείξεις και ενέργειες

Στικ Geberit
DuoFresh Προσοχή

Περιέχει:

• 15–30 % ανιονικά τασιενεργά
• 5–15 % μη ιονικά τασιενεργά
• Αρωματικές ουσίες, ΓΕΡΑΝΙΟΛΗ, ΛΙΝΑΛΟΛΗ
Υποδείξεις κινδύνου:

• H303 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε περίπτωση
κατάποσης.*

• H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• H401 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.*
• H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με

μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Υποδείξεις ασφαλείας:

• P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

• P102 - Μακριά από παιδιά.
• P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
• P302 + P352 - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύντε με άφθονο νερό.
• P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• P362 + P364 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε
τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.*

Υποδείξεις απόρριψης:

• P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα
με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι λέξης με επισήμανση * ισχύουν μόνο για χώρες εκτός
της ΕΕ, π.χ. Ρωσία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
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