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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν : LUB VIB

Αναθεώρηση :  23-Ιουλίου-2015Έκδοση :  1.7Κωδικός :  C32001-NTN

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εµπορική ονοµασία ή
προσδιορισµός του
µείγµατος

LUB VIB

-Αριθµός καταχώρισης

Συνώνυµα Κανένα.

Αριθµός προΐόντος C32001-NTN

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Προσδιοριζόµενες
χρήσεις

Συµβουλευθείτε το φυλλάδιο µε τις τεχνικές πληροφορίες

Αντενδεικνυόµενες
χρήσεις

∆εν διατίθεται.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

NTN-SNR ROULEMENTS

BP 2017

Προµηθευτής

Όνοµα Εταιρείας

74000 ANNECY

Αριθµός τηλεφώνου Tel.: +33 (0)4 50 65 30 00

Τηλεοµοιοτυπία: +33 (0)4 50 65 32 91

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Υπεύθυνος επαφής

audrey.bornes@ntn-snr.fr

Service Laboratoire NTN-SNR Roulements

1.4. Αριθµός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης

Emergency Tel. (Office hours) +33 (0)4 50 65 97 55

Emergency Tel. (France) ORFILA (INRS)

+ 33 (0)1 45 42 59 59

∆ιεύθυνση

∆ιαίρεση

FR

1, rue des Usines

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Το µείγµα έχει αξιολογηθεί ή/και ελεγχθεί ως προς τους φυσικούς κίνδυνους, τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς
κίνδυνους και ισχύει η ακόλουθη ταξινόµηση.

Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε

Το παρασκεύασµα αυτό δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε.

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε

Το µείγµα αυτό δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε.

Σύνοψη επικινδυνότητας

Eιδικoί κίνδυνοι Υπό κανονικές συνθήκες της ενδεδειγµένης χρήσης: Κανένα γνωστό.

Σπουδαιότερα
συµπτώµατα

Βλέπε ενότητα 11 του MSDS για επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τους κινδύνους για την
υγεία.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε

Κανένα.Εικονογράµµατα κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη Κανένα.
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∆ηλώσεις
επικινδυνότητας

Το µείγµα δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόµηση.

∆ηλώσεις προφυλάξεων

Πρόληψη Τηρείτε ορθές πρακτικές βιοµηχανικής υγιεινής.

Ανταπόκριση Πλένετε τα χέρια µετά το χειρισµό.

Αποθήκευση Φυλάσσετε µακριά από ασύµβατα υλικά.

Απόρριψη ∆εν εφαρµόζεται.

Συµπληρωµατικά στοιχεία
επισήµανσης

Περιέχει Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι ∆εν έχει καθοριστεί.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγµατα

ΣηµειώσειςΑριθµός
Ευρετηρίου

Αριθµός καταχώρισης
REACH

Αριθµός CAS
/Αριθµός ΕΚ

%Χηµική ονοµασία

Γενικές πληροφορίες

Ταξινόµηση: DSD: Xi;R36-38, N;R51/53

Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411CLP:

--85940-28-9
288-917-4

Φωσφοροδιθειοϊκό οξύ, µείγµα
O,O-δις(2-αιθυλο-εξυ λο και ισο-Bu
και ισο-Pr) εστέρων, άλατα
ψευδαργύρου 

1 - < 3

CLP: Κανονισµός αρ. 1272/2008.    "-" = ∆εν υπάρχει ή Η ουσία αυτή δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόµηση σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε.
DSD: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
M: 'Παράγοντας M
αΑαΒ: άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη ουσία.
ΑΒΤ: ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική ουσία.
#: Στην ουσία αυτή έχει εκχωρηθεί όριο(α) έκθεσης στο χώρο εργασίας της κοινότητας.

Συστατικά σύνθεσης Όρια επαγγελµατικής έκθεσης για συστατικά που αναφέρονται στην Ενότητα 8. Το πλήρες κείµενο
για όλες τις φράσεις κινδύνου και επικινδυνότητας (φράσεις R και H) παρουσιάζεται στο Τµήµα 16.

Περιέχει : Ορυκτέλαιο
DMSO Extract < 3% according to IP 346 Method.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό ενηµερώνεται για τα εµπλεκόµενα υλικά και λαµβάνει
προφυλάξεις για την προστασία του.

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή Υπό κανονικές συνθήκες της ενδεδειγµένης χρήσης, αυτό το υλικό δεν αναµένεται να αποτελέσει
κίνδυνο µέσω της εισπνοής.

Επαφή µε το δέρµα Πλύνετε µε σαπούνι και νερό. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθεί και επιµένει ο
ερεθισµός.

Επαφή µε τα µάτια Εκπλύντε µε νερό. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθεί και επιµένει ο ερεθισµός.

Κατάποση Εκπλύντε εξονυχιστικά το στόµα. Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. Λάβετε
ιατρική φροντίδα, εάν προκύψουν συµπτώµατα.
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4.2. Σηµαντικότερα
συµπτώµατα και επιδράσεις,
οξείες ή µεταγενέστερες

Η συχνή ή παρατεταµένη επαφή µπορεί να προκαλέσει απολίπωση και ξήρανση του δέρµατος,
οδηγώντας σε δυσφορία και δερµατίτιδα.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε
απαιτούµενης άµεσης
ιατρικής φροντίδας και
ειδικής θεραπείας

Θεραπεύστε ανάλογα µε τα συµπτώµατα.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς ∆εν έχει σηµειωθεί κανένας ασυνήθιστος κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα
πυροσβεστικά µέσα

Αφρός. Ξηρά χηµικά. ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2). Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι
κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.

Ακατάλληλα
πυροσβεστικά µέσα

Μη χρησιµοποιείτε πίδακα νερού ως µέσο πυρόσβεσης, επειδή µε αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η
πυρκαγιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που
προκύπτουν από την ουσία ή
το µείγµα

Καύσιµο. ∆είτε επίσης την ενότητα 10.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός
εξοπλισµός για
πυροσβέστες

Πρέπει να φοράτε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτικό ρουχισµό σε
περίπτωση πυρκαγιάς.

Ειδικές διαδικασίες
πυρόσβεσης

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή/και έκρηξης, µην αναπνεύσετε τις αναθυµιάσεις. Ψύξτε τους περιέκτες
που εκτίθενται σε θερµότητα µε εκνέφωµα νερού και αποµακρύνετε τον περιέκτη, εάν δεν υπάρχει
κίνδυνος.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό µη
έκτακτης ανάγκης

Κρατήστε το µη απαραίτητο προσωπικό µακριά. Φοράτε κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας και
ενδυµασία κατά τη διάρκεια καθαρισµού. Για ατοµική προστασία, βλέπε ενότητα 8 του MSDS.

Για άτοµα που
προσφέρουν πρώτες
βοήθειες

Κρατήστε το µη απαραίτητο προσωπικό µακριά. Χρησιµοποιείτε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας
που συνιστάται στην ενότητα 8 του SDS.

6.2. Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

Αν µεγαλύτερες ποσότητες του χυµένου υλικού δεν µπορούν να περιορισθούν, ειδοποιείστε τις
τοπικές υπηρεσίες. Αποφεύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση, υδατορεύµατα ή επάνω στο
έδαφος.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για
περιορισµό και καθαρισµό

Το προϊόν δεν αναµιγνύεται µε νερό και εξαπλώνεται στην επιφάνεια τoυ vερoύ. Εµποδίστε τη ροή
του υλικού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος.

6.4. Παραποµπή σε άλλα
τµήµατα

Βλέπε ενότητα 8 του MSDS για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Για τη διάθεση αποβλήτων,
βλέπε ενότητα 13 του MSDS.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για
ασφαλή χειρισµό

Για την αποφυγή της θερµικής αποσύνθεσης, µην θερµαίνετε υπερβολικά. Αποφεύγετε την
παρατεταµένη ή την επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα. Πλένετε τα χέρια µετά το χειρισµό. Τα
κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προσοχής πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη.
Πρέπει να παρέχεται επαρκής αερισµός ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση των ορίων έκθεσης.

7.2. Συνθήκες για την
ασφαλή φύλαξη,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
ασυµβίβαστων

Φυλάξτε το µακριά από πηγές θέρµανσης και ανάφλεξης. Φυλάσσεται στον κλεισµένο αρχικό
περιέκτη σε στεγνό µέρος. Αποθηκεύεται µακριά από ασύµβατα υλικά (δείτε την Ενότητα 10 του
MSDS).

7.3. Ειδική τελική χρήση ή
χρήσεις

∆εν διατίθεται.
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

8.1. Παράµετροι ελέγχου

Όρια επαγγελµατικής έκθεσης

Ελλάδα. Όρια Επαγγελµατικής Έκθεσης (Κανονισµός αριθ. 90/1999, όπως τροποποιήθηκε)
ΤιµήΠρόσθετα συστατικά ΜορφήΤύπος

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)

5 mg/m3 Οµίχλη.Αχλύς ελαίου, Ορυκτό  (CAS
SEQ100910)

Βιολογικές οριακές τιµές ∆εν σηµειώθηκαν βιολογικά όρια έκθεσης για το συστατικό(ά).

Συνιστώµενες διαδικασίες
παρακολούθησης

Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες παρακολούθησης.

Παράγωγο επίπεδο χωρίς
επιπτώσεις (DNEL)

∆εν διατίθεται.

Προβλεπόµενες
συγκεντρώσεις χωρίς
επιπτώσεις (PNEC)

∆εν διατίθεται.

Οδηγίες έκθεσης Τα όρια επαγγελµατικής έκθεσης δεν σχετίζονται στην τρέχουσα φυσική µορφή του προϊόντος.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι Λάβατε µέτρα καλού εξαερισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.

Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός

Γενικές πληροφορίες Ο εξοπλισµός προσωπικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τα πρότυπα CEN και σε
συνεργασία µε τον προµηθευτή του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού.

Προστασία των
µατιών/του προσώπου

Συνιστάται η χρήση ανθεκτικών στις χηµικές ουσίες γυαλιών.

Προστασία του δέρµατος

- Προστασία των χεριών Χρησιµοποιείτε προστατευτικά γάντια από: Νιτρίλιο. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

- Άλλα µέτρα Συνιστάται κανονική εργασιακή ενδυµασία (µακρυµάνικες µπλούζες και µακριά παντελόνια)

Προστασία των
αναπνευστικών οδών

Σε περίπτωση ανεπαρκούς εξαερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισµό.

Θερµικοί κίνδυνοι Φοράτε κατάλληλο θερµικό προστατευτικό ρουχισµό, όταν απαιτείται.

Μέτρα υγιεινής Πλένετε τα χέρια µετά το χειρισµό. Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα
προσοχής πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής
έκθεσης

Ο υπεύθυνος για το περιβάλλον πρέπει να ενηµερωθεί για κάθε µεγάλη έκχυση.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Όψη        

Φυσική κατάσταση Στερεό.

Μορφή Στερεό. παστώδης.

Χρώµα Ξανθό.

Οσµή µέτριο.

Όριο οσµής ∆εν διατίθεται.

pH ∆εν εφαρµόζεται.

Σηµείο τήξεως/Σηµείο πήξεως ∆εν διατίθεται.
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Αρχικό σηµείο ζέσης και
περιοχή ζέσης

∆εν διατίθεται.

Σηµείο ανάφλεξης > 200,0 °C (> 392,0 °F) Ανοικτό δοχείο Cleveland Βασικό έλαιο

Ταχύτητα εξάτµισης ∆εν διατίθεται.

Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα ή όρια εκρηκτικότητας

Όριο αναφλεξιµότητας -
χαµηλότερο (%) 

∆εν διατίθεται.

Όριο αναφλεξιµότητας -
ανώτερο (%) 

∆εν διατίθεται.

Πίεση ατµών ∆εν διατίθεται.

Πυκνότητα ατµών ∆εν διατίθεται.

Σχετική πυκνότητα 0,9

Θερµοκρασία σχετικής
πυκνότητας

20 °C (68 °F)

διαλυτότητα (διαλυτότητες) Αδιάλυτος

Συντελεστής κατανοµής
(n-οκτανόλη/νερό) 

∆εν διατίθεται.

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης > 250 °C (> 482 °F)

Θερµοκρασία αποσύνθεσης ∆εν διατίθεται.

Ιξώδες ∆εν εφαρµόζεται.

Θερµοκρασία ιξώδους 40 °C (104 °F)

Εκρηκτικές ιδιότητες ∆εν διατίθεται.

Οξειδωτικές ιδιότητες ∆εν διατίθεται.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Σηµείο στάξης 190 °C (374 °F)

Κινηµατικό ιξώδες ∆εν εφαρµόζεται.

Θερµοκρασία
κινηµατικού ιξώδους

40 °C (104 °F)

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.2. Χηµική σταθερότητα Το υλικό είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα
επικίνδυνων αντιδράσεων

∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

10.4. Συνθήκες προς
αποφυγήν

Αποφεύγεται θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τη θερµοκρασία αποσύνθεσης. Αποφεύγεται
θερµοκρασίες που υπερβαίνουν το σηµείο ανάφλεξης. Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Επαφή
µε ασύµβατα υλικά.

10.5. Μη συµβατά υλικά Ισχυρά οξειδωτικά µέσα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

Οξείδια του άνθρακα.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα Η αυξηµένη θερµοκρασία ή η µηχανική δράση µπορεί να σχηµατίσει ατµούς, οµίχλη ή
αναθυµιάσεις που µπορεί να ερεθίσουν τα µάτια, τη µύτη, το λάρυγγα ή τους πνεύµονες.
Η κατάποση µεγάλων ποσοτήτων ενδέχεται να δηµιουργήσει γαστροεντερικές ενοχλήσεις
συµπεριλαµβάνοντας ερεθισµό, ναυτία, και διάρροια.
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∆ιάβρωση/Ερεθισµός
δέρµατος

Η συχνή ή παρατεταµένη επαφή µπορεί να προκαλέσει απολίπωση και ξήρανση του δέρµατος,
οδηγώντας σε δυσφορία και δερµατίτιδα.

Σοβαρή οφθαλµική
βλάβη/ερεθισµός οφθαλµού

∆εν έχει ταξινοµηθεί.

Αναπνευστική
ευαισθητοποίηση

∆εν έχει ταξινοµηθεί.

∆ερµατική ευαισθητοποίηση ∆εν έχει ταξινοµηθεί.

Μεταλλαξιογέννηση
βλαστικών κυττάρων

∆εν έχει ταξινοµηθεί.

Καρκινογένεση ∆εν έχει ταξινοµηθεί.

Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή

∆εν έχει ταξινοµηθεί.

Ειδική τοξικότητα
οργάνου-στόχου µετά από
µοναδική έκθεση

∆εν έχει ταξινοµηθεί.

Ειδική τοξικότητα
οργάνου-στόχου µετά από
επανειληµµένη έκθεση

∆εν έχει ταξινοµηθεί.

Κίνδυνος αναρρόφησης ∆εν έχει ταξινοµηθεί.

Πληροφορίες για το µείγµα
έναντι πληροφοριών για τις
ουσίες

∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθεται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα ∆εν είναι ταξινοµηµένο ως περιβαλλοντικός κίνδυνος.

12.2. Ανθεκτικότητα και
ικανότητα αποικοδόµησης

∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε την αποικοδόµηση αυτού του προϊόντος.

12.3. ∆υνατότητα
βιοσυσσώρευσης

∆εv διατίθενται δεδοµένα.

Συντελεστής διαχωρισµού
n-οκτανόλης/νερού (log
Kow)

∆εν διατίθεται.

Συντελεστής βιολογικής
συγκέντρωσης (BCF)

∆εν διατίθεται.

12.4. Κινητικότητα στο
έδαφος

∆εv διατίθενται δεδοµένα.

Κινητικότητα γενικά Το προϊόν δεν αναµιγνύεται µε νερό και εξαπλώνεται στην επιφάνεια τoυ vερoύ.

12.5. Αποτελέσµατα
της αξιολόγησης
ΑΒΤ και αΑαΒ

∆εν διατίθεται.

12.6. Άλλες αρνητικές
επιπτώσεις

Από αυτό το συστατικό δεν αναµένεται καµία άλλη δυσµενή περιβαλλοντική επίδραση (π.χ.
µείωση του όζοντος, φωτοχηµική δηµιουργία όζοντος, ενδοκρινής λειτουργική διακοπή, δυναµικό
θέρµανσης του πλανήτη).

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Υπολειµµατικά απόβλητα Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Τα άδεια δοχεία ή
επενδύσεις µπορεί να συγκρατούν κάποια υπολείµµατα προϊόντος. Το υλικό και o περιέκτης του
πρέπει να διατεθούν µε ασφαλή τρόπο (βλ.: Οδηγίες για τη διάθεση).
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Μολυσµένη συσκευασία Τα άδεια δοχεία πρέπει να µεταφέρονται σε εγκεκριµένο µέρος διαχείρισης αποβλήτων για
ανακύκλωση ή απόρριψη. Επειδή οι άδειοι περιέκτες ενδέχεται να συγκρατούν κατάλοιπα
προϊόντος, ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις στην ετικέτα ακόµη και όταν ο περιέκτης είναι άδειος.

Κώδικας αποβλήτων ΕΕ Αχρησιµοποίητο προϊόν :  16 03 06
Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί από τον καταναλωτή, µε βάση το σκοπό χρήσεως του
προϊόντος.

Μέθοδοι/Πληροφορίες
διάθεσης

Συλλέξτε και ανακτήστε ή διαθέστε σε σφραγισµένους περιέκτες σε αδειούχο χώρο απόρριψης.
Μην απορρίπτετε µέσα σε οχετούς, υδάτινους οδούς ή επάνω στο έδαφος.

Ειδικά προληπτικά µέτρα Απορρίψτε σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

ADR

∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.

IATA

∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.

IMDG

∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.

Αυτή η ουσία/µείγµα δεν προορίζεται για µεταφορά χύδην. 14.7. Χύδην µεταφορά
σύµφωνα µε το παράρτηµα II
της σύµβασης MARPOL 73/78
και του κώδικα IBC

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία

15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

Κανονισµοί ΕΕ

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παράρτηµα I

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παράρτηµα II

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους έµµονους οργανικούς ρύπους, Παράρτηµα I όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 σχετικά µε τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων,
Παράρτηµα I, µέρος 1 όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 σχετικά µε τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων,
Παράρτηµα I, µέρος 2 όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 σχετικά µε τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων,
Παράρτηµα I, µέρος 3 όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 689/2008 σχετικά µε τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων,
Παράρτηµα V, όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 Παράρτηµα II Μητρώο έκλυσης και µεταφοράς ρύπων

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Άρθρο 59(1). Κατάλογος υποψηφίων ουσιών όπως δηµοσιεύτηκε
πρόσφατα από το ECHA

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Αδειοδοτήσεις
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 REACH Παράρτηµα XIV Κατάλογος που υπόκεινται σε αδειοδότηση  όπως
τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Περιορισµοί χρήσης

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Παράρτηµα XVII Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισµό κυκλοφορίας
στην αγορά και χρήσης, όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Οδηγία 2004/37/ΕΕ: σχετικά µε την προστασία των εργατών από κινδύνους που σχετίζονται µε την έκθεση σε
καρκινογόνα και µεταλλαξιογόνα στο χώρο εργασίας

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ: Σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Άλλοι κανονισµοί ΕΕ

Οδηγία 96/82/ΕΚ(Seveso II) για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε
επικίνδυνες ουσίες

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Οδηγία 98/24/ΕΚ για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους
οφειλοµένους σε χηµικούς παράγοντες

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Λοιποί κανονισµοί Το προΐόν έχει χαρακτηρισθεί και ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΚ ή των αντίστοιχων
εθνικών νόµων. Το παρόν Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του
Κανονισµού 1907/2006/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

Εθνικοί κανονισµοί Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισµούς για εργασία µε χηµικούς παράγοντες.

15.2. Αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας

∆εν έχει διεξαχθεί καµία αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Κατάλογος υποσηµειώσεων ∆εν διατίθεται.

Παραποµπές ∆εν διατίθεται.

Πληροφορίες για τη µέθοδο
αξιολόγησης που οδηγεί στην
ταξινόµηση του µείγµατος

Η ταξινόµηση για τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους προέρχεται από έναν
συνδυασµό µεθόδων υπολογισµού και δεδοµένων ελέγχων, αν διατίθενται.

R36 Ερεθίζει τα µάτια.

Πλήρες κείµενο για
οποιεσδήποτε δηλώσεις ή
φράσεις R και δηλώσεις H
υπό τις Ενότητες 2 έως 15

R38 Ερεθίζει το δέρµα.

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πληροφορίες αναθεώρησης Κανένα.

Πληροφορίες εκπαίδευσης Κατά το χειρισµό του υλικού αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες εκπαίδευσης.

Αυτό το έγγραφο συµπληρώνει τα τεχνικά δελτία αλλά δεν τα αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν βασίζονται στις γνώσεις µας για 
το εν λόγω προϊόν την ηµεροµηνία που υποδεικνύεται.  Προσφέρονται καλή τη πίστει. Επιπλέον, οι κανονιστικές απαιτήσεις που αναφέρονται δεν πρέπει
να θεωρούνται ως διεξοδικές. Με κανέναν τρόπο δεν εξαιρούν το χρήστη από το να γνωρίζει και να εφαρµόζει όλους του κανονισµούς που σχετίζονται 
µε την κατοχή και χρήση του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρµογή των προφυλάξεων σχετικά µε την 
αποθήκευση και τη χρήση του προϊόντος. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου γράφτηκαν µε βάση την καλύτερη γνώση και πείρα που διατίθεται επί του 
παρόντος. 8 / 8SDS GREECE


