
 

Ημερομηνία έκδοσης     :     26/4/2021 

 
Ημερομηνία αναθεώρησης : Έκδοση : 1 

 

 

OLYMPIANS HEMP 

 

 

 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. αρ. 1272/2008 και  ISO 22000: 2018 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και 

εταιρείας/επιχείρησης 

 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Ονομασία προϊόντος               : CBD 3%, 6%, 6% με γεύση Λεμόνι, 6% με γεύση Πορτοκάλι 10%, 

12%, 18% and                  24%   σε Ελαιόλαδο.  

Κωδικός Προϊόντος  (C.P.N.P) : CBD 3% σε Ελαιόλαδο: 3629382, CBD 6% σε Ελαιόλαδο: 

3620520, CBD 6% με γεύση Λεμόνι σε Ελαιόλαδο: 3812413, 

CBD 6% με γεύση Πορτοκάλι σε Ελαιόλαδο: 3812401, CBD 10% 

σε Ελαιόλαδο: 3630625, CBD 12% σε Ελαιόλαδο: 3812182, 

CBD 18% σε Ελαιόλαδο: 3812196, CBD 24% σε Ελαιόλαδο: 

3812386 

Περιγραφή προϊόντος             : Έλαιο 

Τύπος Προϊόντος                      : Υγρό 

Άλλα μέσα αναγνώρισης        : - 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και 

αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

Ημερήσια δόση δια του στόματος: Από 2 έως 6 σταγόνες ανάλογα με τις οδηγίες του 

γιατρού σας.  

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

OLYMPIANS HEMP IKE 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 

ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΚ 27065 

ΑΦΜ: 800886261 

ΔΟΥ: ΠΥΡΓΟΥ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΗΛ.: 2621044804 

EMAIL: info@olympianshemp.com 

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Κέντρο Δηλητηριάσεων  210 7793 777 

Ε.Κ.Α.Β. 166 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 

 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος  

Ορισμός προϊόντος : Μίγμα 

mailto:info@olympianshemp.com
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Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 

[CLP/GHS] 

Flam. Liq. 3, H226 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1, H317 

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης 

 

Εικονογράμματα κινδύνου 

    

 

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος 

Δηλώσεις επικινδυνότητας    H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
 
 H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική  
 δερματική αντίδραση 
 
 H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της   
αναπνευστικής οδού. 

 

Δηλώσεις προφύλαξης 

 

Γενικά Σε περίπτωση υπερδοσολογίας συμβουλευτείτε τον 
γιατρό σας 

Πρόληψη P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, 
σπινθήρες, γυμνές φλόγες και    άλλες πηγές 
ανάφλεξης ώστε να μην αλλάξει η σύσταση του 
προϊόντος 

Απόκριση P333 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 
δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε 
γιατρό. 

P305 + P351 + P338 + P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

 

Αποθήκευση P403 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
P235 - Να διατηρείται δροσερό. 

 

Διάθεση P501 - Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη 
σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, 
εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 

 

Επικίνδυνα συστατικά  

Συμπληρωματικά στοιχεία Δεν ισχύει. 
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επισήμανσης 

 

Παράρτημα XVII – Περιορισμοί 
στην παραγωγή, στη διάθεση 
στην αγορά και τη χρήση 

ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών, μειγμάτων και 
αντικειμένων 

 

Δεν ισχύει 

Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας 

 

Περιέκτες που πρέπει να 
φέρουν πώμα ασφαλείας για 
παιδιά 

 

Δεν ισχύει. 

Προειδοποίηση κινδύνου για 
την αφή 

 

Δεν ισχύει. 

Άλλοι κίνδυνοι που δεν έχουν 
ως αποτέλεσμα ταξινόμηση 

 

Καμία γνωστή. 

 

  

 

   

 

3.2 Μείγματα : Μίγμα 

Ονομασία προϊόντος/ 
συστατικών 

Αναγνωριστικοί 
κωδικοί 
(C.P.N.P) % w/v 

Κανονισμός 
(EΚ) Αρ. 

1272/ 2008 
[CLP] 

CBD 3% σε Ελαιόλαδο 3629391 CBD: 3% 
 Ελαιόλαδο: 97% 

P305 
P310 
P313 
P314 
P332 

 

CBD 6% σε Ελαιόλαδο 3629223 CBD: 6% 
 Ελαιόλαδο: 94% 

     CBD 6% σε Ελαιόλαδο 
με γεύση Λεμόνι 

3812413 
CBD: 6% 

 Ελαιόλαδο: ~ 94% 
με γεύση Λεμόνι: < 0.2% 

      CBD 6% σε Ελαιόλαδο 
με γεύση Πορτοκάλι 

3812401 
CBD: 6% 

 Ελαιόλαδο: ~ 94% 
με γεύση Πορτοκάλι: < 0.2% 

CBD 10% σε Ελαιόλαδο 3630600 
CBD: 10% 

Ελαιόλαδο: 90% 

CBD 12% σε Ελαιόλαδο 3812191 CBD: 12% 
 Ελαιόλαδο: 88% 

CBD 18% σε Ελαιόλαδο 3812202 
CBD: 18% 

 Ελαιόλαδο: 82% 

CBD 24% σε Ελαιόλαδο 3812392 
CBD: 24% 

 Ελαιόλαδο: 76% 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
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      σε Ελαιόλαδο 89958-21-4 >70% 

    Γεύση Λεμόνι  8008-56-8 0.2% 

Γεύση Πορτοκάλι  8008-57-9 0.2% 

 

Δεν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά τα οποία, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής 
και αναφορικά με τις συγκεντρώσεις που ισχύουν, είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα για 
την υγεία ή το περιβάλλον. 

Τύπος 

[1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον 
[2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας 
[3] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για ΑΒΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 

1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ 
[4] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για αΑαΒ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 

1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ 
[5] Ουσία που προκαλεί ισοδύναμη ανησυχία 

ο/Τα όριο/όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι διαθέσιμο/διαθέσιμα, 
παρατίθεται/παρατίθενται στην ενότητα 8. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικά : Σε περίπτωση υπερδοσολογίας συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 

Επαφή με τα μάτια :  Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. Ξεπλύνετε αμέσως 
τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα 
βλέφαρα ανοικτά. 

Αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα 

4.2  Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Δεν διατίθενται δεδομένα για το ίδιο το μίγμα. Το μίγμα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη 
συμβατική μέθοδο του κανονισμού CLP (ΕΚ), αρ. 1272/2008 και έχει ταξινομηθεί αναλόγως με 
βάση τις τοξικολογικές του ιδιότητες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα Κεφάλαια 2 και 3. 

 

4.3  Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής 
θεραπείας 

Σημειώσεις για τον Ιατρό     

 

Ειδικές θεραπείες   Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 

 

5.1 Πυροσβεστικά μέσα 

 Κατάλληλα πυροσβεστικά    μέσα : Συνιστάται:  CO₂, σκόνες 

  Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : μην χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό      

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 
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5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

          Κίνδυνοι από την ουσία ή  το μείγμα : Δεν ισχύει. 

           Επικίνδυνα προϊόντα καύσης : Δεν ισχύει. 

5.3    Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

        Ειδικές προστατευτικές ενέργειες για πυροσβέστες : Δεν ισχύει. 

         Ειδικός προστατευτικός     εξοπλισμός για τους πυροσβέστες : Δεν ισχύει. 

 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 

 

 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης 

        Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης : Απομακρύνετε εστίες ανάφλεξης και αερίζετε την 

περιοχή. 

          Για άτομα που προσφέρουν πρώτες      βοήθειες :  Απομακρύνετε εστίες ανάφλεξης και 

αερίζετε την                           περιοχή. 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Δεν είναι δυνατόν να μολύνει υδροβιότοπους ή το 

περιβάλλον 

  
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Καθαρίστε κατά προτίμηση με 

απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών. 

 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
 

 

  Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να 
συμβουλεύεστε τη λίστα των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε 
ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης. 

 

7.1  Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό :  

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 

7.2  Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
καταστάσεων 

Διαβάστε τις προφυλάξεις που αναγράφονται στην ετικέτα. 

 Αποθηκεύετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  

Φυλάσσετε μακριά από τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως. Φυλάσσετε μακριά από πηγές 
ανάφλεξης.  

Εμποδίστε την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 18 ετών.  

Κλείνετε ερμητικά και πολύ προσεκτικά τους περιέκτες που έχουν ανοιχτεί και διατηρείστε τους 
σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή. 

7.3  Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Συστάσεις : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

    Ειδικές λύσεις για το βιομηχανικό τομέα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 

 

8.1 Παράμετροι ελέγχου 

Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας 

Ονομασία προϊόντος / συστατικών Οριακές τιμές έκθεσης 

Κανναβιδιόλη (CBD) Δεν Υπάρχουν Δεδομένα. 

Ελαιόλαδο Δεν Υπάρχουν Δεδομένα. 

Γεύσεις Λεμόνι και Πορτοκάλι Δεν Υπάρχουν Δεδομένα. 

 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

                  Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι : Δεν ισχύει. 

 
                    Μέτρα ατομικής προστασίας 

                  Μέτρα υγιεινής : Πλύνετε τα χέρια σας πριν την χρήση του προϊόντος 
 

                  Προστασία των ματιών/ του προσώπου : Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια κ το 

πρόσωπο  

 

                      Προστασία του δέρματος 

Γάντια : Δεν ισχύει. 

Σωματική προστασία : Δεν ισχύει. 

Άλλη προστασία του  δέρματος : Δεν ισχύει. 

Προστασία των αναπνευστικών οδών : Δεν ισχύει. 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης : Δεν ισχύει. 

 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Όψη 

    Φυσική κατάσταση : Υγρό 

    Χρώμα : Σκούρο πράσινο 

    Οσμή : Χαρακτηριστική  

    Όριο οσμής : Δεν ισχύει 

    pH : : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

    Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως : -6 °C 

    Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως : 700 °C 

Σημείο ανάφλεξης : > 190 °C 

Ταχύτητα εξάτμισης : - 

Αναφλεξιμότητα (στερεό,αέριο) : - 

Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας : - 
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Πίεση ατμών : δεν έχει καθοριστεί 

Πυκνότητα ατμών : - 

Πυκνότητα : 0,911 g/cm3 

Διαλυτότητα (διαλυτότητες) : αδιάλυτο στο νερό, διαλυτό σε μη πολικούς οργανικούς 

διαλύτες 

Συντελεστής κατανομής : - 

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης : - 

Θερμοκρασία αποσύνθεσης : > 300 °C 

Ιξώδες :  84cP 

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

Οξειδωτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  

9.2 Άλλες πληροφορίες 

             Καμία επιπρόσθετη πληροφορία. 

 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα 
 

 

 10.1 Αντιδραστικότητα : καμία μεταβολή της σύστασης κατά την ενδεικνυόμενη συντήρηση 

και αποθήκευση του προϊόντος  

10.2 Χημική σταθερότητα : είναι σταθερό κάτω από τις προβλεπόμενες συνθήκες 

συντήρησης και αποθήκευσης 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : μακριά από πηγές φωτός και θερμότητας 

προς αποφυγήν αλλαγής σύστασης του 
προϊόντος 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν :  

-έκθεση σε οποιαδήποτε μορφή ακτινοβολίας,  

-μετά το άνοιγμα να κλείνετε ερμητικά προς αποφυγή 
οξείδωσής του , 

-χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης και αποθήκευσης < 
15 οC προς αποφυγήν κρυσταλλοποίησης 

 

 

-συνθήκες υγρασίας > 65 % Hr προς αποφυγήν ανάπτυξης 
μικροβιακού φορτίου  

10.5 Συμβατά υλικά : υάλινοι περιέκτες 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : θερμική αποσύνθεση >300 οC. 

Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 
άνθρακα, υδρογονάνθρακες, αέρια 

 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
 

 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
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Το προϊόν είναι ταξινομημένο ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον 

κανονισμό (EC) No 1272/2008 [CLP], με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 

οδηγίες των παραπάνω τμημάτων 7 και 10. 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
 

 

12.1 Τοξικότητα : το προϊόν δεν είναι τοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες των 

παραπάνω τμημάτων 7 και 10. 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης : το προϊόν δεν αποδημείτε 

εφόσον τηρούνται οι οδηγίες των παραπάνω 

τμημάτων 7 και 10. 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης : το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί 

12.4  Κινητικότητα στο έδαφος  : το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης of PBT and vPvB: το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί 

12.6 Άλλες αρνητικές  επιπτώσεις : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι 

κίνδυνοι 
 

Μέθοδοι διάθεσης : Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς. Απορρίπτεται 
σύμφωνα με όλους τους τοπικούς και πολιτειακούς κανονισμούς. 

Επικίνδυνα απόβλητα : Εφόσον τηρούνται οι οδηγίες των τμημάτων 7 και 10 το προϊόν 
δεν πληροί τα κριτήρια κατάταξης σε επικίνδυνα απόβλητα. 

Συσκευασία: Η συσκευασία του προϊόντος μπορεί να απορριφθεί στους οικιακούς κάδους 

ανακύκλωσης αφού πρώτα καθαριστούν καλά με σαπούνι και άφθονο νερό.   

  

 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 
 

 

Ειδικές προφυλάξεις :    Να τηρούνται οι οδηγίες των τμημάτων 7 και 10 . 

 

 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

 

Αποθηκεύεται σε γυάλινους περιέκτες και μεταφέρεται σε χάρτινα κιβώτια . 

 

ΤΜΗΜΑ 15 : Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 

 

Δεν είναι καταγεγραμμένο. 
 



 

Ημερομηνία έκδοσης     :     26/4/2021 

 
Ημερομηνία αναθεώρησης : Έκδοση : 1 

 

 

OLYMPIANS HEMP 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
 

 

 

                                                                 Δεν υπάρχει προγενέστερη έκδοση. 
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