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Ασυαλής Χρήση Απορρσπαμτικώμ 
Οδεγίεο γηα  ηνλ ρεηξηζκό απνξξππαληηθώλ, 

θαζαξηζηηθώλ ή απνιπκαληηθώλ. 

 

1. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας: - 
Απηό ην έληππν αλαθέξεη όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο αζθαιείαο πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο λα γλσξίδεηο σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ απνξξππαληηθώλ. Κάζε 
απνξξππαληηθό έρεη ην δηθό ηνπ έληππν θαη ζα πξέπεη λα θπιάζζεηε ζηνλ ρώξν 
ησλ απνξξππαληηθώλ, ζε εηδηθό θάθειν. 

 

2. Είδη προζηαζίας Εργαζομένων: - 
Τα είδε πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ , ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα όια ηα είδε 
απνξξππαληηθώλ. Ο εμνπιηζκόο πεξηιακβάλεη, γάληηα, πνδηά, κάζθα, γπαιηά θαη 
δελ εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ απνξξππαληηθνύ αιιά θπξίσο από ηνλ ηξόπν 
ρξήζεο ηνπ. 

 

3. Αραίωζη: - 
Δίλαη ζεκαληηθό λα αξαηώλεη ην απνξξππαληηθό ζην λεξό ζηελ ζσζηή δνζνινγία 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξαίσζε 
κπνξείο λα αλαδεηήζεηο επάλσ ζηελ εηηθέηα ηνπ απνξξππαληηθνύ θαζώο θαη ζην 
Τερληθό Φπιιάδην. 
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4. Μην αναμιγνύεις απορρσπανηικά: - 
Πνηέ κελ αλακηγλύεηο δηαθνξεηηθά απνξξππαληηθά κεηαμύ ηνπο. Έρεη απνδεηρζεί όηη 
απηό είλαη αλώθειν, αλαπνηειεζκαηηθό θαη πηζαλά πνιύ επηθίλδπλν. 

 

5. Χρήζη ηων απορρσπανηικών: - 
Βεβαηώζνπ όηη ην ζπγθεθξηκέλν απνξξππαληηθό πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηο 
είλαη ην θαηάιιειν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαζαξηζκνύ. Απηή 
ε πιεξνθνξία απνξξέεη από ηελ εηηθέηα θαη ην Τερληθό Φπιιάδην ηνπ 
απνξξππαληηθνύ.  

 

6. Απόρριψη: - 
Η απόξξηςε αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ελόο ζπκππθλσκέλνπ ή 
αξαησκέλνπ απνξξππαληηθνύ, ε νπνία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη πνπ θαη πσο ζα 
γίλεηαη κε αζθάιεηα. Η πιεξνθνξία βξίζθεηαη ζην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο θαη 
ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα πξνζδηνξίδεη ην ρώξν θαη ηελ δηαδηθαζία.   

 

http://www.glasscleaning.gr/

