ΟΔΗΓΙΕ ΦΤΛΑΞΗ ΥΗΜΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ
ΥΗΜΙΚΗ ΟΤΙΑ
Ακεηόνη (Acetone)
Αλκάλια (Alkali Metals)
Αμμωνία άνςδπη
(Ammonia, anhydrous)
Άπγςπορ-Silver

ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΟΤΙΕ ΜΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΥΕΣΑΙ Ε ΕΠΑΦΗ
Ππθλό Νηηξηθό θαη ζεηηθό νμύ (θαη κίγκαηά ηνπο)-Concentrated nitric and sulfuric acid mixtures,
ηζρπξέο βάζεηο
Νεξό, ηεηξαρισξάλζξαθαο θαη άιινη ρισξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο-carbon tetrachloride or other
chlorinated hydrocarbons, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα-carbon dioxide, αινγόλα
Υδξάξγπξνο-mercury, ριώξην-chlorine, ππνρισξηώδεο αζβέζηην-calcium hypochlorite, ηώδην-iodine,
βξώκην-bromine, πδξνθζόξην-hydrofluoric acid
Αθεηπιέλην-Acetylene, νμαιηθό νμύ-oxalic acid, ηξπγηθό νμύ-tartaric acid, ελώζεηο ακκσλίνπammonium compounds, θξνηηθό νμύ-fulminic acid
Υπνρισξηώδεο αζβέζηην-calcium hypochlorite, όια ηα νμεηδσηηθά

Ενεπγόρ άνθπακαρ (Carbon
activated)
Εύθλεκηα ςγπά (Flammable Νηηξηθό ακκώλην-Ammonium nitrate, ρξσκηθό νμύ-chromic acid, ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπhydrogen peroxide, ληηξηθό νμύ-nitric acid, ππεξνμείδην ηνπ λαηξίνπ-sodium peroxide, αινγόλα
Liquids)
Φισξηθό θάιην-Potassium chlorate, ππεξρισξηθό θάιην-potassium perchlorate, ππεξκαγγαληθό
Θειικό οξύ-Sulfuric Acid
θάιην-potassium permanganate (ή ελώζεηο κε παξόκνηα ειαθξά κέηαιια όπσο Νάηξην, Λίζην θιπ.)
Ομέα
Θειούσα (ζοςλθίδια)
Sulfides
Αθεηπιέλην, ακκσλία (έλπδξε ή άλπδξε), πδξνγόλν
Ιώδιο-Iodine
Τεηξαρισξάλζξαθο-Carbon tetrachloride, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξό
Κάλιο-Potassium
Ομέα
Κςανιούσα (Cyanides)
Τεηξαρισξάλζξαθαο-Carbon tetrachloride, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξό
Νάηπιο-Sodium
Θεηηθό νμύ
Νιηπικά-Nitrates
Ομέα, κέηαιια ππό κνξθή ζθόλεο, εύθιεθηα πγξά, ρισξηθά-chlorates, ληηξώδε-nitrites, ζείν-sulfur,
Νιηπικό αμμώνιο
ιεπηά δηακεξηζκέλα νξγαληθά ή εύθιεθηα πιηθά
(Ammonium Nitrate)

Νιηπικό ού (πςκνό)-Nitric
Acid
(concentrated)
ΝιηποπαπαθίνερNitroparaffins
Νιηπώδερ νάηπιο (νιηπώδη
άλαηα)- Sodium nitrite
Νιηπώδη-Nitrites
Οξαλικό οξύ-Oxalic Acid
Οξείδιο ηος αζβεζηίος
(Calcium Oxide)
Οξικό οξύ (Acetic Acid)
Σεηπασλωπάνθπακαρ
(Carbon tetrachloride)
Τδπάπγςπορ-Mercury
Τδπογονάνθπακερ
(Hydrocarbons)
Τδποκςάνιο (Hydrocyanic
Acid)
Τδποθθόπιο (Hydrofluoric
Acid)
Τλικά πος πεπιέσοςν
απζενικό
Τπεπμαγγανικό κάλλιοPotassium Permanganate

Ομηθό νμύ-Acetic acid, αληιίλε-aniline, ρξσκηθό νμύ-chromic acid, πδξνθπάλην-hydrocyanic acid,
πδξόζεην-hydrogen sulfide, εύθιεθηα πγξά-flammable liquids, εύθιεθηα αέξηα-flammable gases,
ραιθόο-copper, νξείραιθνο (κπξνύληδνο ςεπδαξγύξνπ)-brass, βαξέα κέηαιια- heavy metals
Αλόξγαλεο βάζεηο, ακίλεο
Νηηξηθό ακκώλην-Ammonium nitrate θαη άιια άιαηα ηνπ ακκσλίνπ
Ομέα
Άξγπξνο, Υδξάξγπξνο
Νεξό
Φξσκηθό νμύ-Chromic acid, Νηηξηθό νμύ-nitric acid, ελώζεηο ηνπ πδξνμπιίνπ-βάζεηο-hydroxyl
compounds, απζπιελνγιπθόιε-ethylene glycol, ππεξρισξηθό νμύ-perchloric acid, ππεξνμείδηαperoxides, ππεξκαγγαληθά-permanganates
Νάηξην-Sodium
Αθεηπιέλην-Acetylene, θξνηηθό νμύ-fulminic acid, ακκσλία-ammonia
Φζόξην-Fluorine, ριώξην-chlorine, βξώκην-bromine, ρξσκηθό νμύ-chromic acid, ππεξνμείδην ηνπ
λαηξίνπ-sodium peroxide
Νηηξηθό νμύ-Nitric acid, βάζεηο
Ακκσλία έλπδξε ή άλπδξε
Οπνηνδήπνηε αλαγσγηθό
Γιπγεξίλε (γιπθεξόιε)-Glycerin, αηζπιελνγιπθόιε-ethylene glycol, βελδαιδεϋδε-benzaldehyde,
ζεηηθό νμύ-sulfuric acid

Τπεποξείδια οπγανικάPeroxides, organic
Τπεποξείδιο ηος ναηπίοςSodium Peroxide
Τπεποξείδιο ηος ςδπογόνος
(Hydrogen Peroxide)
Τπεπσλωπικό οξύPerchloric Acid
Φωζθόπορ (λεςκόρ)Phosphorus (white)
Υαλκόρ (Copper)
Υλωπικά (Chlorates)

Ομέα (νξγαληθά), λα απνθεύγεηαη ε ηξηβή, απνζήθεπζε ζε ςπγείν
Αηζπιηθή αιθνόιε (νηλόπλεπκα) ή κεζαλόιε-Ethyl or methyl alcohol, παγόκνθν νμηθό νμύ-glacial
acetic acid, νμηθόο αλπδξίηεο-acetic anhydride, βελδαιδεϋδε-benzaldehyde, δηζεηάλζξαθαο-carbon
disulfide, γιπθεξίλε (γιπθεξόιε)-glycerin, αηζπιελνγιπθόιε-ethylene glycol, νμηθόο αηζπιεζηέξαοethyl acetate, κεζπιηθόο αηζπιεζηέξαο-methyl acetate, θνπξθνπξάιε-furfural
Φαιθόο-Copper, ρξώκην-chromium, ζίδεξνο-iron, ηα πεξηζζόηεξα κέηαιια ή ηα άιαηά ηνπο-most
metals or their salts, αιθνόιεο-alcohols, αθεηόλε-acetone, νξγαληθά πιηθά-organic materials,
αληιίλε-aniline, ληηξνκεζάλην-nitromethane, εύθιεθηα πγξά
Ομεηθόο αλπδξίηεο-Acetic anhydride, βηζκνύζην-bismuth θαη θξάκαηά ηνπ, αιθνόιε, ραξηί, μύιν,
ιίπε θαη έιαηα
Αέξαο, νμπγόλν, βάζεηο, αλαγσγηθά
Αθεηπιέλην-Acetylene, ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ-hydrogen peroxide
Άιαηα ηνπ ακκσλίνπ-Ammonium salts, νμέα-acids, ζθόλε κεηάιισλ-metal powders, ζείν-sulfur,
ιεπηά δηακεξηζκέλα νξγαληθά, εύθιεθηα πιηθά
Θεηηθό θαη άιια νμέα

Υλωπικό και ςπεπσλωπικό
κάλιο-Potassium chlorate
and perchlorate
Υπωμικό οξύ και ηπιοξείδιο Ομηθό νμύ-Acetic acid, λαθζαιέλην-naphthalene, θακθνξά-camphor, γιπθεξόιε-glycerol,
ηος σπωμίος (Chromic Acid γιπθεξίλε-glycerin, ηεξεβηλζέιαην (λέθηη)-turpentine, αιθνόιε-alcohol, εύθιεθηα πγξά
and Chromium trioxide)

