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 ΤΜΗΜΑ 1. Ταυτοποίηση της ουσίας και της εταιρείας 
 

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος 

Ονομασία ουσίας: Δεκααδρίτης τετραβορικού δινατρίου 

Εμπορικά ονόματα: ETİDEKAHİDRAT (ΔΕΚΑΫΔΡΙΚΟΣ ΒΟΡΑΚΑΣ) 

Χημική ονομασία / συνώνυμα: δεκαϋδρικό τετραβορικό νάτριο, τετραβορικό δινάτριο, 

βόρακας 

Αριθμός ευρετηρίου: 005-011-01-1 

CAS Νο .: 1303-96-4 

Αριθ. EC: 215-540-4 

Αριθμός καταχώρισης REACH: 01-2119490790-32-0002 

 

1.2. Χρήση της ουσίας 

Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις 

Το προϊόν χρησιμοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, μεταξύ άλλων: 

- Κεραμικά 

- Απορρυπαντικό 

- Borosilicate glass 

- Μονωτικά υαλοβάμβακα 

- Κόλλα αμύλου 

Για χρήση ανά περιοχή, βλέπε τα σενάρια έκθεσης στο παράρτημα αυτού του εκτεταμένου 

δελτίου δεδομένων ασφαλείας (eSDS). 

Χρήσεις που συνιστώνται 

Δεν ισχύει, δεν υπάρχουν χρήσεις του Etidekahidrat που αντενδείκνυται. 

 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

Εισαγωγέας 

Όνομα: AB ETIPRODUCTS OY  

Διεύθυνση: Piispanportti 5, 02240 Espoo / ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Τηλέφωνο: + 358 9 819 444 40 

Αριθμός φαξ: + 358 9 819 444 44 

e-mail: sales@etiproducts.com 

Κατασκευαστής 

Όνομα: ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Διεύθυνση: Ayvalı Mah. Η Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. Αριθμός: 1 / A 06010 Keçiören / 

Ankara TÜRKİYE 

Τηλέφωνο: +90 312 294 20 00 

Αριθμός φαξ: +90 312 232 71 84 

 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: +49 (0) 6132-84463 (αριθμός 24 ωρών) GBK 

GmbH 

  

 



 

 

 ΤΜΗΜΑ 2. Ταυτοποίηση κινδύνου 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας 

2.1.1. Ταξινόμηση Σύμφωνα με τον κανονισμό EC No 1272/2008 (CLP) 

ένα.  

Εναρμονισμένη ταξινόμηση που παρέχεται στο 1ο ATP στο CLP (κανονισμός ΕΚ αριθ. 

790/2009) 

Repr. Γάτα. 1Β. H360FD 

Ειδικά όρια συγκεντρώσεων: Repr. 1Β. H360FD: C ≥8,5% 

σι. Αυτο-ταξινόμηση βάσει των κριτηρίων ταξινόμησης που παρέχονται στον CLP 

Ερεθισμός των ματιών. Γάτα. 2; H319 

Ειδικά όρια συγκεντρώσεων: C ≥ 10,0% Xi; H319 

Πρόληψη προφύλαξης: P201; Ρ202; P264, P280 

Δήλωση προφύλαξης Απόκριση: P308 + P313; Ρ305 + Ρ351 + Ρ338; Ρ337 + Ρ313 

Δήλωση προφύλαξης Αποθήκευση: P405 

Δήλωση προφύλαξης Απόρριψη: P501 

2.1.3. Επιπλέον πληροφορίες 

Για το πλήρες κείμενο της Κλάσης Κινδύνου / Δήλωση και Προφυλάξεις δείτε ΤΜΗΜΑ 16.3. 

2.2. Στοιχεία ετικέτας 

2.2.1. Ετικέτα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 

Εικονογράμματα κινδύνου: 

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 

 

 

 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:  

H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το αγέννητο παιδί. 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Δηλώσεις προφύλαξης: 

P201: Λάβετε ειδική οδηγία πριν από τη χρήση 

P202: Μην χειρίζεστε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις 

ασφαλείας  

P280: Φορέστε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / 

προστασία προσώπου 

P305 + P351 + P338: ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το 

ξέπλυμα 

P308 + P313: ΕΑΝ είναι εκτεθειμένη ή ανησυχημένη: Ζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή 

P405: Φυλάσσετε το προϊόν κλειδωμένο 

 

2.2.2. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, το παράρτημα XVII 

Περιορίζεται στους επαγγελματίες χρήστες 

 

 



 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

 

Επισκόπηση έκτακτης ανάγκης 

Το Etidekahidrat είναι μια λευκή άοσμη, σκόνη / κοκκώδης ουσία που δεν είναι εύφλεκτη, 

εύφλεκτη ή εκρηκτική και έχει χαμηλή οξεία τοξικότητα από του στόματος και από το 

δέρμα. 

 

Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία 

Η εισπνοή είναι η πιο σημαντική οδός έκθεσης σε επαγγελματικά και άλλα περιβάλλοντα. Η 

έκθεση στο δέρμα δεν προκαλεί συνήθως ανησυχία, διότι το Etidekahidrat απορροφάται 

ελαφρώς μέσω του άθικτου δέρματος. 

 

Εισπνοή 

Περιστασιακά ελαφρά ερεθιστικά αποτελέσματα στη μύτη και το λαιμό ενδέχεται να 

προκύψουν από την εισπνοή σκόνης Etidekahidrat σε επίπεδα υψηλότερα από 10 mg / m3. 

 

Οπτική επαφή 

Το Etidekahidrat είναι ένα σοβαρό ερεθιστικό των ματιών. 

 

Επαφή δέρματος 

Το Etidekahidrat δεν προκαλεί ερεθισμό στο άθικτο δέρμα 

 

Εγχυση εις τον στόμαχο 

Τα προϊόντα που περιέχουν Etidekahidrat δεν προορίζονται για κατάποση. Το Etidekahidrat 

οξύ έχει χαμηλή οξεία τοξικότητα. Μικρές ποσότητες (π.χ. ένα κουταλάκι του γλυκού) που 

κατάποση κατά λάθος δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν αποτελέσματα. οι ποσότητες 

κατάποσης μεγαλύτερες από αυτές μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικά συμπτώματα. 

 

Αναπαραγωγική / Αναπτυξιακή 

Οι μελέτες πρόσληψης ζώων σε πολλά είδη, σε υψηλές δόσεις, δείχνουν ότι τα βορικά 

προκαλούν αναπαραγωγικές και αναπτυξιακές επιδράσεις [1]. Μια ανθρώπινη μελέτη 

επαγγελματικής έκθεσης σε βορικά άλατα δεν έδειξε δυσμενείς επιπτώσεις στην 

αναπαραγωγή. Μια επιδημιολογική μελέτη και μια έκθεση αξιολόγησης από ομολόγους 

των προηγούμενων επιδημιολογικών μελετών που διενεργήθηκαν στην Κίνα δεν έδειξαν 

καμία αρνητική επίδραση του βορίου στην ανθρώπινη γονιμότητα [2]. Μια μελέτη που 

διεξήχθη στην Τουρκία με εκτεθειμένους από το βόριο εργαζομένους στο ορυχείο έδειξε ότι 

οι μέσες συγκεντρώσεις αίματος της ομάδας υψηλού δείκτη έκθεσης είναι ~ 6 φορές και ~ 9 

φορές χαμηλότερες από εκείνες του υψηλότερου επιπέδου βρογχικού επιπέδου χωρίς 

αποτέλεσμα σε σχέση με αναπτυξιακές και αναπαρατοξικές επιδράσεις ) σε αρουραίους. 

Με τα ευρήματα αυτά, δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις στην έκθεση του βορίου 

σε δείκτες αναπαραγωγής στους ανθρώπους [3, 4]. 

 

Πιθανές οικολογικές επιπτώσεις 

Μεγάλες ποσότητες Etidekahidrat  μπορεί να είναι επιβλαβείς για τα φυτά και άλλα είδη. 

Συνεπώς, οι εκλύσεις στο περιβάλλον πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. 



 

Σημεία και συμπτώματα έκθεσης 

Τα συμπτώματα τυχαίας υπερβολικής έκθεσης στο Αιθυδεκαϋδρικό έχουν συσχετιστεί με 

κατάποση ή απορρόφηση από μεγάλες περιοχές δέρματος που έχουν υποστεί βλάβη. Αυτά 

μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο και διάρροια, με καθυστερημένες επιδράσεις της 

ερυθρότητας του δέρματος και της απολέπισης του δέρματος (βλ. ΤΜΗΜΑ 11). 

 

 ΤΜΗΜΑ 3. Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά 
 

3.1. Ουσίες 

Το προϊόν περιέχει περισσότερο από 99,9% (%) Etidekahidrat  Να2Β4Ο7.10Η2Ο 

Αναγνωριστικό όνομα ΕΚ Αριθ. CAS Αριθ. REACH 

Αριθμός καταχώρησης Wt. % 

Βόρακα δεκαϋδρίτης 

(Δεκαένυδρο τετραβορικό νάτριο, δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο, βόρακας) 

215-540-4 

1303-96-4 

01-2119490790-32-0002 

> 99,9 

Για άλλους "κατάλογο χημικών απογραφών", ανατρέξτε στην ενότητα 15. 

 

 ΤΜΗΜΑ 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Επαφή με το δέρμα 

Δεν απαιτείται θεραπεία, διότι το Etidekahidrat δεν προκαλεί ερεθισμό στο άθικτο δέρμα. 

 

Οπτική επαφή 

Χρησιμοποιήστε βρύση πλυσίματος ματιών ή γλυκού νερού για να καθαρίσετε τα μάτια. Αν 

ο ερεθισμός παραμείνει για περισσότερο από 30 λεπτά, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

  

Εισπνοή 

Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα όπως ερεθισμός της μύτης ή του λαιμού, αφαιρέστε το 

στον καθαρό αέρα. 

 

Εγχυση εις τον στόμαχο 

Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων (δηλ. Περισσότερο από ένα κουταλάκι του 

γλυκού), επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό ή το κέντρο τοξικότητας. 

4.2. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες 

Ν.Α. 

 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. 

Απαιτείται μόνο παρατήρηση για την κατάποση των ενήλικων με λιγότερα από 9 γραμμάρια 

Ετιδεκαϋδρίτη. Για κατάποση μεγαλύτερη από 9 γραμμάρια, διατηρήστε επαρκή νεφρική 

λειτουργία και ισχυρά υγρά. Η γαστρική πλύση συνιστάται μόνο για συμπτωματικούς 

ασθενείς. Η αιμοκάθαρση πρέπει να προορίζεται για μαζική οξεία κατάποση ή για ασθενείς 



 

με νεφρική ανεπάρκεια. Οι αναλύσεις βόριου των ούρων ή του αίματος είναι χρήσιμες 

μόνο για την τεκμηρίωση της έκθεσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση της σοβαρότητας της δηλητηρίασης ή για την καθοδήγηση της θεραπείας [5] 

(βλέπε ΤΜΗΜΑ 11). 

 

 ΤΜΗΜΑ 5. Μέτρα πυρόσβεσης 
 

5.1. Μέσα πυρόσβεσης 

Οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυρκαγιές 

κοντά. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία 

Το Etidekahidrat δεν είναι εύφλεκτο, καύσιμο ή εκρηκτικό. Το ίδιο το προϊόν είναι 

επιβραδυντικό φλόγας. 

5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες 

N.A./ Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. 

 

 ΤΜΗΜΑ 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 

ανάγκης 

Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης. Σε περίπτωση έκθεσης σε παρατεταμένο ή υψηλό 

επίπεδο ατμοσφαιρικής σκόνης, φοράτε προσωπική αναπνευστική συσκευή σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία. 

 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Το Etidekahidrat είναι ένα υδατοδιαλυτό λευκό προϊόν το οποίο μπορεί σε υψηλές 

συγκεντρώσεις να προκαλέσει βλάβη σε δέντρα ή βλάστηση με απορρόφηση ριζών (βλέπε 

κεφάλαιο 12). 

 

6.3. Μέθοδοι και υλικό για τη συγκράτηση και τον καθαρισμό Χερσαίες διαρροές 

Σκουπίστε, φτυάρι ή σκουπίστε την Ετιδεκαϋδρα και τοποθετήστε σε δοχεία για απόρριψη 

σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς. Αποφύγετε τη μόλυνση των υδάτινων 

σωμάτων κατά τον καθαρισμό και τη διάθεση. Δεν απαιτείται εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας για τον καθαρισμό των χυμάτων. Διαχύστε στο νερό 

Όπου είναι δυνατόν, αφαιρέστε τυχόν άθικτα δοχεία από το νερό. Συμβουλευτείτε την 

τοπική αρχή για το νερό ότι κανένα από τα επηρεαζόμενα νερά δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται για άρδευση ή για την άντληση πόσιμου νερού μέχρις ότου η φυσική 

αραίωση επιστρέψει την τιμή του βορίου στο φυσιολογικό επίπεδο περιβαλλοντικού 

υποβάθρου (βλέπε σημεία 12, 13 και 15). 

 

6.4. Αναφορά σε άλλα τμήματα 

Βλ. ΤΜΗΜΑ 8 και 13 για περισσότερες πληροφορίες. 

  

 



 

 ΤΜΗΜΑ 7. Χειρισμός και αποθήκευση 
 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα της συσκευασίας και να ελαχιστοποιηθεί η 

συσσωμάτωση του προϊόντος, οι σάκοι θα πρέπει να διακινούνται με βάση την πρώτη 

φορά. Πρέπει να ακολουθείτε καλές διαδικασίες καθαρισμού και πρόληψης σκόνης για να 

ελαχιστοποιήσετε τη δημιουργία σκόνης και τη συσσώρευση. Ο προμηθευτής σας μπορεί 

να σας συμβουλεύσει για τον ασφαλή χειρισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 

προμηθευτή. 

 

7.2. Συνθήκες για ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις χειρισμού, αλλά συνιστάται η στεγνή αποθήκευση σε 

εσωτερικούς χώρους. Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. Παρέχετε τους κατάλληλους 

αεραγωγούς και αποθηκεύετε τις σακούλες έτσι ώστε να αποφεύγετε οποιαδήποτε τυχαία 

βλάβη. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ισχυρούς αναγωγικούς παράγοντες. 

 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Βλέπε σενάριο έκθεσης στο παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

 

ΤΜΗΜΑ 8. Έλεγχος της έκθεσης / Προσωπική προστασία 
 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 

Οριακές τιμές έκθεσης κατά την εργασία 

Ουσία: δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο 

CAS αριθ. 1303-96-4 

Οριακή τιμή - Οκτώ ώρες   Οριακή τιμή - Βραχυπρόθεσμη 

ppm   mg / m3   ppm    mg / m3 

Αυστραλία   5 

Βέλγιο    2       6 

Δανία    2       4 

Γαλλία   5 

Γερμανία (DFG)  0,75 mg / m3     0,75 mg / m3 

εισπνεόμενο αεροζόλ (1)  εισπνεόμενο αεροζόλ (1) (2) 

Ιρλανδία   5 

Πολωνία   0,5       2 

Ισπανία   2       6 

Σουηδία   2       5 (1) 

Ελβετία   5 εισπνεόμενο αεροζόλ    5 εισπνεόμενο αεροζόλ 

Ηνωμένο Βασίλειο  5 

Πηγή: IFA Institut für Arbeitsshutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

Παρατηρήσεις 

Γερμανία (DFG): (1) υπολογίζεται ως βόριο (2) Μέση τιμή 15 λεπτών στην περίπτωση 

ταυτόχρονης εμφάνισης βορικού οξέος και τετραβορικών μετρά 0,75 mg / m³, 

υπολογιζόμενη ως βόριο. 

Σουηδία: (1) Βραχυπρόθεσμη αξία, μέση τιμή 15 λεπτών 



 

Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης για σκόνη (ολικά και αναπνεύσιμα) αντιμετωπίζονται από 

τους OSHA, Cal OSHA και ACGIH ως "Σωματίδια μη ταξινομημένα αλλιώς" ή "Σκόνες 

ενόχλησης" 

ACGIH / TLV:    10 mg / m3 

Cal OSHA / PEL:   10 mg / m3 

OSHA / PEL (ολική σκόνη):  15 mg / m3  

OSHA / PEL (εισπνεύσιμη σκόνη): 5 mg / m3 

Τιμές DNEL 

Σχέδιο έκθεσης   Τύπος / τόπος επίδρασης  Διαδρομή έκθεσης  Τιμή DNEL 

DNEL για τους εργαζομένους 

 Οξεία    Τοπική     Εισπνοή            22,3 mg / m3 

Μακροπρόθεσμη  συστηματική    εισπνοή            12,8 mg / m3 

Μακροπρόθεσμο  συστηματικό    δερματικό   42478 mg / ημέρα 

DNEL για το ευρύ κοινό 

Οξεία    συστηματική    από του στόματος δόση 1,5 mg / kg  

σωματικού βάρους ανά ημέρα 

Οξεία    Τοπική     Εισπνοή          22,3 mg / m3 

Μακροπρόθεσμο  συστηματικό    δερματικό (εξωτερικό) 303,5 mg / 

kg βάρους / ημέρα 

Μακροπρόθεσμη συστηματική Δερματική (συστηματική) 1,5 mg / kg bw / ημέρα 

Μακροχρόνια συστηματική εισπνοή 6.5 mg / m3 

Μακροπρόθεσμος συστηματικός στόματος 1,5 mg / kg σωματικού βάρους ανά ημέρα 

Μακροπρόθεσμη τοπική εισπνοή 22,3 mg / m3 

Πηγή: Έκθεση χημικής ασφάλειας του τετραβορικού δινατρίου, άνυδρου 

 

Τιμές PNEC 

PNEC προσθέτει, γλυκό νερό, θαλάσσιο νερό = 1,35 mg B / L 

Η PNEC προσθέτει το υδατικό διαλείμματα = 9,1 mg B / L 

PNEC προσθέστε ιζήματα γλυκών υδάτων, ιζήματα θαλάσσιου νερού = 1,8 mg B / kg ξηρού 

βάρους ιζήματος 

PNEC χώμα = 5,4 mg B / kg ξηρού βάρους εδάφους 

PNEC, STP = 1,75 mg B / L 

Πηγή: Έκθεση χημικής ασφάλειας του τετραβορικού δινατρίου, άνυδρου 

 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης 

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 

Διατηρήστε τις συγκεντρώσεις του αέρα κάτω από τα πρότυπα επαγγελματικής έκθεσης. 

Χρησιμοποιήστε τοπικό εξαερισμό για να διατηρήσετε τις συγκεντρώσεις σκόνης 

Etidekahidrat ς σε αέρα κάτω από τα επιτρεπτά επίπεδα έκθεσης. Πλύνετε τα χέρια πριν 

από τα διαλείμματα και στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Αφαιρέστε και πλύνετε λερωμένα 

ρούχα. 

8.2.2. Ατομικά μέτρα προστασίας, όπως ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας 

Τα μεμονωμένα μέτρα προστασίας πρέπει να προτιμώνται λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 

89/966 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και το κατάλληλο πρότυπο CEN. 

Αναπνευστική προστασία 



 

Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης σε σκόνη φοράτε προσωπική αναπνευστική 

συσκευή σύμφωνα με την εθνική / διεθνή νομοθεσία (πρότυπο CEN). 

Προστασία των ματιών και των χεριών 

Τα γυαλιά και τα γάντια δεν απαιτούνται για κανονικές βιομηχανικές εκθέσεις, αλλά μπορεί 

να δικαιολογούνται εάν το περιβάλλον είναι υπερβολικά σκονισμένο. 

8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση. 

  

 

 ΤΜΗΜΑ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

9.1. Πληροφορίες σχετικά με τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Εμφάνιση:    Λευκό στερεό, κοκκώδες / σκόνη 

Οσμή:     Άοσμο 

Όριο οσμής:    Ν.Α. 

ρΗ στους 20 ° C:   9.2 (1.0% διάλυμα) 

Σημείο τήξης / σημείο πήξης:  741 ° C  

Αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού: 1575 ° C 

Σημείο ανάφλεξης:   Μη εύφλεκτο 

Ταχύτητα εξάτμισης:   Ν.Α. 

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Ν.Α.  

Όρια ανώτερης / κατώτερης ευφλεκτότητας ή εκρηκτικότητας: Ν.Α. 

Πίεση ατμών:    αμελητέα στους 20 ° C 

Πυκνότητα ατμών:   Ν.Α. 

Σχετική πυκνότητα:   Ν.Α. 

Διαλυτότητα στο νερό:   4.7% στους 20 ° C. 65,6% στους 100 ° C  

Συντελεστής κατανομής:  n-οκτανόλη / νερό: N.A. 

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:  Ν.Α. 

Θερμοκρασία αποσύνθεσης:  8H2O @ 60 ° C & -10H2O @ 320 ° C Ιξώδες: Ν.Α. 

Εκρηκτικές ιδιότητες:   Μη εκρηκτικό 

Οξειδωτικές ιδιότητες:   Ν.Α. 

9.2. Αλλες πληροφορίες 

Μοριακό βάρος:   381,37 

Ειδικό βάρος:    1,71 @ 20 ° C 

 

 ΤΜΗΜΑ 10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 
 

10.1. Δραστικότητα 

Το Etidekahidrat είναι ένα σταθερό προϊόν. 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Το Etidekahidrat είναι ένα σταθερό προϊόν, αλλά όταν θερμαίνεται, χάνει νερό, τελικά 

σχηματίζει άνυδρο βόρακα (Na2B4O7). 

10.3. Δυνατότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 



 

Η αντίδραση με ισχυρούς αναγωγικούς παράγοντες όπως υδρίδια μετάλλων, οξικό 

ανυδρίτη ή αλκαλικά μέταλλα θα παράγει αέριο υδρογόνο το οποίο θα μπορούσε να 

δημιουργήσει έναν κίνδυνο εκρηκτικότητας. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή 

Αποφύγετε την επαφή με ισχυρούς αναγωγικούς παράγοντες. 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

Αποφύγετε την επαφή με ισχυρούς αναγωγικούς παράγοντες όπως υδρίδια μετάλλων, 

οξικό ανυδρίτη ή μέταλλα αλκαλίων. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Ν.Α. 

 

ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικές πληροφορίες 
 

11.1. Πληροφορίες σχετικά με την τοξικολογική δράση 

11.1.1. Ουσίες 

Οξεία τοξικότητα Χαμηλή οξεία στοματική τοξικότητα. LD50 σε αρουραίους> 2.500 mg / kg 

σωματικού βάρους (Υλικό δοκιμής: άνυδρο τετραβορικό δινάτριο) [6]. 

Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος 

Χαμηλή οξεία δερματική τοξικότητα. Η LD50 σε κουνέλια είναι μεγαλύτερη από 2.000 mg / 

kg σωματικού βάρους [7]. Το δεκαοξείδιο του βορικού οξέος απορροφάται ελάχιστα μέσω 

άθικτου δέρματος. Μη ερεθιστικό. 

Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών 

Το δεκαοξείδιο του Borax είναι ένα σοβαρό ερεθιστικό των οφθαλμών. 

Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση 

Το δεκαοξείδιο του Borax δεν έχει ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος. 

Μεταλλαξιγένεση Germcell 

Το δεκαοξείδιο του Borax δεν είναι μεταλλαξιογόνο. 

Καρκινογένεση 

Το δεκαοξείδιο του βορικού οξέος δεν είναι καρκινογόνο. 

Αναπαραγωγική τοξικότητα 

Μελέτες για τη διατροφή των ζώων σε αρουραίους, ποντικούς και σκύλους, σε υψηλές 

δόσεις, έχουν αποδείξει αποτελέσματα στη γονιμότητα και στους όρχεις [1]. Μελέτες στον 

αρουραίο, τον ποντικό και το κουνέλι, σε υψηλές δόσεις, καταδεικνύουν αναπτυξιακές 

επιδράσεις στο έμβρυο, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βάρους του εμβρύου και των 

μικρών μεταβολών του σκελετού. Οι δόσεις που χορηγήθηκαν ήταν πολλές φορές 

μεγαλύτερες από εκείνες τις οποίες ο άνθρωπος κανονικά θα ήταν εκτεθειμένος σε [8, 9]. 

Ενώ έχει αποδειχθεί ότι το βόριο επηρεάζει αρνητικά την αναπαραγωγή των αρρένων σε 

πειραματόζωα, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για αναπαραγωγικές επιδράσεις των 

αρσενικών που αποδίδονται στο βόριο σε μελέτες υψηλά εκτεθειμένων εργαζομένων. Οι 

ανθρώπινες επιδημιολογικές μελέτες δεν δείχνουν αύξηση της πνευμονικής νόσου σε 

επαγγελματικούς πληθυσμούς με χρόνιες εκθέσεις σε βορικά άλατα. Μια επιδημιολογική 

μελέτη υπό τις συνθήκες της κανονικής επαγγελματικής έκθεσης σε βορικά άλατα δεν 

έδειξε καμία επίδραση στη γονιμότητα [2]. Μια μελέτη που διεξήχθη στην Τουρκία με 

εκτεθειμένους από το βόριο εργαζομένους στο ορυχείο έδειξε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις 

αίματος της ομάδας υψηλού δείκτη έκθεσης είναι ~ 6 φορές και ~ 9 φορές χαμηλότερες 



 

από εκείνες του υψηλότερου επιπέδου βρογχικού επιπέδου χωρίς αποτέλεσμα σε σχέση με 

αναπτυξιακές και αναπαρατοξικές επιδράσεις ) σε αρουραίους. Με τα ευρήματα αυτά, δεν 

παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις στην έκθεση του βορίου σε δείκτες αναπαραγωγής 

στους ανθρώπους [3, 4]. 

STOT-μονή έκθεση 

Ν.Α. 

Επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT 

Ν.Α. 

Κίνδυνος αναρρόφησης 

Το δεκαοξείδιο του Borax δεν έχει κίνδυνο αναρρόφησης. 

 

 ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικές πληροφορίες 
 

12.1. Τοξικότητα 

Το βόριο εμφανίζεται φυσιολογικά σε θαλασσινό νερό με μέση συγκέντρωση 5 mg B / L και 

γλυκό νερό σε 1 mg B / L ή λιγότερο. Σε αραιά υδατικά διαλύματα το κυρίαρχο βόριο είναι 

το μη συνδεδεμένο βορικό οξύ. Για τη μετατροπή του δεκαϋδρικού τετραβορικού δινατρίου 

σε ισοδύναμη περιεκτικότητα σε βόριο (Β), πολλαπλασιάζεται επί 0,1334. 

  

Φυτοτοξικότητα 

Το βόριο είναι ένα βασικό μικροθρεπτικό συστατικό για υγιή ανάπτυξη φυτών. Εντούτοις, 

μπορεί να είναι επιβλαβής για φυτά ευαίσθητα στο βόριο σε υψηλότερες ποσότητες. 

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του προϊόντος βορικού 

που απελευθερώνεται στο περιβάλλον. 

Τοξικότητα των φυκών 

Πράσινα άλγη, Pseudokirchneriella subcapitata 

72 ώρες EC50-βιομάζα = 40 mg B / L ή 353 mg δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο / L [10] 

Τοξικότητα σε ασπόνδυλα 

Δαφνία, Δαφνίδες, Δάφνη μαγκνά 

48-hr LC50 = 133 mg Β / Ι ή 1,173 mg δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο / L [11] 

Τοξικότητα στα ψάρια 

Ψάρια, Fathered minnow, Pimephales promelas 

96-hr LC50 = 79,7 mg Β / Ι ή 703 mg δεκαϋδρικό τετραβορικό δινάτριο / L [12] 

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης 

Το βόριο είναι φυσικό και πανταχού παρόν στο περιβάλλον. Το δεκαϋδρικό τετραβορικό 

δινάτριο αποσυντίθεται στο περιβάλλον σε φυσικό βορικό άλας. 

12.3. Δυναμικό βιοσυσσώρευσης 

Δεν βιοσυσσωρεύεται. 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό και μπορεί να διέλθει από το φυσιολογικό έδαφος. 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Ν.Α. 

12.6. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 

 



 

 ΤΜΗΜΑ 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
 

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων 

Μικρές ποσότητες Etidekahidrat  μπορούν συνήθως να διατεθούν σε χώρους υγειονομικής 

ταφής. Δεν απαιτείται ειδική επεξεργασία διάθεσης, αλλά πρέπει να ζητείται η γνώμη των 

τοπικών αρχών σχετικά με τυχόν ειδικές τοπικές απαιτήσεις. Οι ποσότητες του προϊόντος 

δεν συνιστώνται να αποστέλλονται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Το προϊόν αυτό 

πρέπει, αν είναι δυνατόν, να επαναχρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή. 

 

 ΤΜΗΜΑ 14. Πληροφορίες μεταφοράς 
 

Το δεκαοξείδιο του Borax δεν έχει αριθμό UN και δεν διέπεται από τους διεθνείς 

κανονισμούς για τις σιδηροδρομικές, οδικές, θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές. 

14.1. Αριθμός UN:    N.A. 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: N.A. 

14.3. Μεταφορά κλάσεων κινδύνου:  N.A. 

14.4. Ομάδα συσκευασίας:   N.A. 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:  N.A. 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: N.A. 

14.7. Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και τον 

κώδικα IBC:     N.A. 

ΤΜΗΜΑ 15. Κανονιστικές πληροφορίες 
 

15.1. Κανονισμοί / νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την 

ουσία 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα βορικά άλατα είναι ασφαλή υπό συνθήκες κανονικού χειρισμού 

και χρήσης, επιπλέον, είναι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά και η έρευνα 

δείχνει ότι διαδραματίζουν έναν ευεργετικό ρόλο στην ανθρώπινη υγεία. Η ταξινόμηση CLP 

βασίστηκε αποκλειστικά σε δοκιμές σε ζώα όπου τα ζώα εκτέθηκαν σε υψηλές δόσεις 

βορικού οξέος για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτές οι δόσεις ήταν πολλές φορές 

υψηλότερες από ό, τι οι άνθρωποι εκτίθενται σε συνθήκες κανονικού χειρισμού και χρήσης. 

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε προληπτική απόφαση. Παρόλο που θα 

συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία που ενεργοποιείται από την εν λόγω απόφαση, 

διεξάγουμε όλες τις πιθανές νομικές ενέργειες. 

Νόμος περί καθαρού αέρα (Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ) 

Ο δεκαϋδρικός βόρακας δεν κατασκευάστηκε με ουδέτερες ουσίες που καταστρέφουν τη 

στιβάδα του όζοντος κατηγορίας Ι ή κατηγορίας ΙΙ και δεν περιέχει. 

Κατάλογος χημικών απογραφών 

- EPA TSCA:   1303-96-4 

- Καναδικό DSL:  1303-96-4 

- EINECS:   215-540-4 

- Νότια Κορέα KECI:  KE-03483 

- Ιαπωνία ENCS:  MITI 1-69 

- Κίνα IESCS:   1303-96-4 

- Νέα Ζηλανδία NZIoC:  1303-96-4 



 

- Φιλιππίνες PICCS:  1303-96-4 

- Australia AICS:  1303-96-4  

Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλοι οι εθνικοί / τοπικοί κανονισμοί. Κανονισμός EU Reach 

Τα τετραβορικά δινατρίου απαριθμούνται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που 

προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία "SVHC" για ενδεχόμενη καταχώριση στο παράρτημα XIV 

του κανονισμού REACH 1907/2006 ("Κατάλογος εγκρίσεων"). (18.06.2010 - ΕΔ / 30/2010). 

Τα τετραβορικά δινατρίου απαριθμούνται στο Παράρτημα XVII του κανονισμού REACH 

1907/2006 (ΕΕ αριθ. 109/2012) και η χρήση τους σε καταναλωτικά προϊόντα που 

υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια συγκέντρωσης περιορίζονται. Σημειώστε ότι αυτός ο 

περιορισμός αφορά μόνο καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει τις βιομηχανικές και / ή 

επαγγελματικές εφαρμογές τους. Τα τετραβορικά δινατρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε καταναλωτικά προϊόντα κάτω από συγκεκριμένα όρια συγκέντρωσης (το οποίο είναι C ≥ 

8,5% για το δεκαϋδρικό βόριο). 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Ο δεκαϋδρίτης του βορίου (δεκαϋδρικό τετραβορικό 

νάτριο) διεξήχθη σύμφωνα με τον κανονισμό REACH της ΕΕ. 

 

 ΤΜΗΜΑ 16. Άλλες πληροφορίες 
 

16.1. Κυρίως οι αλλαγές που έγιναν στην προηγούμενη έκδοση αυτού του δελτίου 

δεδομένων ασφαλείας (SDS) 

Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11014. τις 

απαιτήσεις του Τίτλου IV του κανονισμού REACH και ενημερώθηκε ώστε να 

συμμορφώνεται με το παράρτημα II του κανονισμού REACH, όπως τροποποιήθηκε από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/830 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2015. 

Αναθεώρηση.  Ημερομηνία αναθεώρησης  Περιεχόμενο αναθεώρησης 

07   Φεβρουαρίου 2016 • Το παρόν δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας ενημερώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ECHA για την 

κατάρτιση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας, Ver. 3.1 με 

ημερομηνία Νοεμβρίου 2015. 

08   Ιανουαρίου 2018 • Το παρόν δελτίο δεδομένων ενημερώθηκε 

σύμφωνα με την "Τυποποίηση και απλούστευση των εκτυπώσεων 

σακουλών". 

16.1. List of abbreviation and acronyms used in this SDS 
1st ATP : 1st Adaptation to Technical and scientific Progress 

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

AICS : Australian Inventory of Chemical Substances 

Cal OSHA : The State of California Division of Occupational Safety and Health (DOSH) 

Canadian DSL   : Canadian Domestic Substances List 

CAS N° : Chemical Abstracts Service number 

CLP : Classification Labelling Packaging Regulation: Regulation (EC) N°1272/2008 

CSR : Chemical Safety Report 
DNEL : Derived No effect Level 
EC N° : EINECS Number: European Inventory of Existing Commercial Substances 
EC50 : Half maximal effective concentration 

ENCS : Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances 

Eti Maden : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 



 

Eye irrit. Cat. 2 : substance inducing potential reversible eye irritation 

IECSC : Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China 

Index N° : Atomic number of the element most characteristic of the properties of the 

substance 

KECI : South Korea Existing Chemicals List 

LC50 : Lethal Concentration, 50% 
LD50 : Median Lethal Dose 
N.A. : Not Applicable 

NZIoC : New Zealand Inventory of Chemicals 

OSHA : Occupational Safety & 

Health Administration PBT : Persistent, 

Bioaccumulative and Toxic substance PEL

 : Permissible Exposure Limits 

PICCS : Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances 

PNEC : Predicted No Effect Concentration 

REACH : Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals Regulation 

(EC) N°1907/2006 

Repr. Cat. 1B : substance presumed human reproductive toxicant 

SDS : Safety Data Sheet 

TLV : Threshold Limit Value 

U.S. EPA TSCA : United States Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act 

UN : United Nations 

vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulative 

 

16.3. Κατάλογος σχετικών δηλώσεων κινδύνου και δηλώσεων προφυλάξεων που 

χρησιμοποιούνται σε αυτό το ΔΔΑ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP 

Δήλωση επικινδυνότητας 

H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το αγέννητο παιδί 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

Δήλωση προφύλαξης 

Πρόληψη 

P201: Λάβετε ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. 

P202: Μην χειρίζεστε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις 

ασφαλείας. 

P264: Καθαρίστε καλά τα μάτια μετά το χειρισμό. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / 

προστασία προσώπου. 

 

P308 + P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή ανησυχίας: λάβετε ιατρική συμβουλή / προσοχή. 

P305 + P351 + P338: ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το 

ξέπλυμα. 

P337 + P313: Εάν ο ερεθισμός των ματιών παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή / 

προσοχή. 

Αποθήκευση 

P405: Φυλάξτε το κλειδωμένο. 

Διάθεση: 

P501: Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 


