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1 . Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και της επιχείρησης/εταιρείας

Vanellus C3 Mono 30Ονομασία Προϊόντος

450348Αρ. SDS

Χρήση της
ουσίας/παρασκευάσματος

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων.
Για ειδικές εφαρμογές συμβουλευτείτε το Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προϊόντος ή
επικοινωνήστε με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Διεύθυνση και Αριθμ. Τηλεφώνου
BP Hellas A.E.
Λ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2
Μαρούσι 151 25
Aθήνα
Greece
Τηλ. +30 210 6887111

Προμηθευτής

+ 30 210 4060576Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης
ανάγκης

Ηλεκτρονική διεύθυνση MSDSadvice@bp.com

Προσδιορισμός των κινδύνων2 .

Η συσκευασία δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45 ΕC, όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε.

Δείτε ενότητες 11 και 12 για περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις υγίειας και τα συμπτώματα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Πρόσθετοι κίνδυνοι ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρων είναι πιθανό να περιέχουν επικίνδυνα συστατικά που μπορούν
να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος.
Βλέπε σημείωση στο τμήμα "Τοξικολογικές πληροφορίες-Δέρμα" του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύσταση/στοιχεία για τα συστατικά3 .

Βασικό λάδι υψηλής κατεργασίας  (IP 346 DMSO εκχύλισμα < 3%).  Ειδικά πρόσθετα αποδόσεως.

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει οποιαδήποτε επικίνδυνα συστατικά σε ή άνω των κανονισμένων ορίων.

4 . Πρώτες βοήθειες

Επαφή με το δέρμα

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύντε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον.  Αναζητήστε
ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισμός.

Σε περίπτωση επαφής, εκπλύντε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό.  Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό
και υποδήματα.  Πλύνετε το ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του.  Καθαρίστε σχολαστικά τα
υποδήματα πριν από τη νέα χρήση τους.  Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Εάν εισπνευστεί, μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.  Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, αναζητήστε αμέσως
ιατρική φροντίδα.

Σημειώσεις για τον Ιατρό Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα αντίδοτα ή άλλα θεραπευτικά μέτρα. Η θεραπευτική αγωγή γενικά, θα πρέπει
να καθορίζεται από τα συμπτώματα και να στοχεύει στην ανακούφιση αυτών.

Εισπνοή

Επαφή με τα Μάτια

Κατάποση ΜΗΝ προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό.  Μη δίνετε ποτέ σε
ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα.  Εάν καταποθούν μεγάλες ποσότητες
του υλικού αυτού, τηλεφωνήστε αμέσως σε ιατρό.

Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς5 .

Μέσα κατάσβεσης

Κατάλληλο Σε περίπτωση πυρκαϊάς χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ή ψεκαστήρα αφρού, ξηρής χημικής ουσίας ή
διοξείδιου του άνθρακα.

Μη χρησιμοποιείτε υδατοπίδακα.Μη κατάλληλο

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά:
οξείδια άνθρακα

Επικίνδυνα υλικά
αποσύνθεσης

Δεν ορίζεται κανένα.Ασυνήθεις κίνδυνοι
πυρκαγιάς/έκρηξης

Δεν ορίζεται κανένα.Ειδικές διαδικασίες
καταπολέμησης πυρκαγιάς

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης (SCBA) και πλήρη
εξάρτηση.

Προστασία των πυροσβεστών

Ονομασία
προϊόντος

Ημερομηνία
έκδοσης
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6 . Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Προσωπικές προφυλάξεις

Σταματήστε τη διαρροή εάν δεν υπάρχει κίνδυνος.  Απομακρύντε τους περιέκτες από το χώρο του χυμένου
υλικού.  Πλησιάστε το σημείο έκλυσης του υλικού από την πλευρά του ανέμου.  Αποτρέψτε την είσοδο σε
υπονόμους, υδροροές, υπόγεια ή περιορισμένες περιοχές.  Εκπλύνετε τις διαρροές σε σταθμό καθαρισμού
βιομηχανικών λυμάτων ή ακολουθήστε την εξής διαδικασία.  Αν το σκεύασμα χυθεί στο δάπεδο, συλλέξτε
το με μη καύσιμα απορροφητικά υλικά όπως π.χ. άμμο, χώμα, βερμικουλίτη, γη διατόμων και τοποθετήστε
το σε δοχείο απορριμμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλ. παράγραφο 13).  Αποθέστε το
υλικό χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια.  Το μολυσμένο
υλικό που απορροφήθηκε μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο με το υλικό που χύθηκε.  Σημείωση: Βλέπε
ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης και ενότητα 13 για την εξάλειψη των αποβλήτων.

Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου
ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.  Εκκενώστε τους γύρω χώρους.  Μην επιτρέπετε την είσοδο στο
προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο και δεν φέρει προστασία.  Μην αγγίζετε και μη βαδίζετε πάνω σε
χυμένο υλικό.  Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή σταγονιδίων.  Παρέχετε επαρκή εξαερισμό.  Όταν
εξαερισμός είναι ανεπαρκής, να φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα.  Φοράτε κατάλληλο ατομικό
προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8).

Πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς,
σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους.  Ενημερώστε τις σχετικές αρχές αν το προϊόν προκάλεσε
περιβαλλοντική ρύπανση (αποχέτευση, υδάτινοι οδοί, έδαφος ή αέρας).

Μεγαλη ποσοτητα χυμενου
υλικου

Σταματήστε τη διαρροή εάν δεν υπάρχει κίνδυνος.  Απομακρύντε τους περιέκτες από το χώρο του χυμένου
υλικού.  Απορροφήστε με αδρανές υλικό και τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης αποβλήτων.
Αποθέστε το υλικό χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια.

Μικρη ποσοτητα χυμενου
υλικου

Χειρισμός και αποθήκευση7 .

Αποθήκευση Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.  Διατηρείτε τον περιέκτη σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο
χώρο.

Μη κατάλληλο Παρατεταμένη έκθεσε σε υψωμένες θερμοκρασίες.

Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.Χειρισμός

8 . Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία

Ονομασία Συστατικών

Έλεγχοι έκθεσης των
εργαζομένων στο χώρο
εργασίας

Να παρέχεται εξαερισμός με σύστημα αναρρόφησης ή άλλοι μηχανικοί έλεγχοι ώστε να διατηρούνται οι
σχετικές ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις κάτω των αντίστοιχων ορίων επαγγελματικής έκθεσης.

Πρέπει να γίνεται εκτίμηση όλων των χημικών ουσιών όσον αφορά τους κινδύνους υγείας που
παρουσιάζουν και τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου πρέπει να εφαρμόζονται για την πρόληψη της έκθεσης ή
τον επαρκή έλεγχο σε περίπτωση έκθεσης. Υπάρχει ιεραρχία των μέτρων ελέγχου (π.χ.εξουδετέρωση,
αντικατάσταση, γενικός εξαερισμός, περιορισμός, συστήματα εργασίας, αλλαγή της διαδικασίας ή της
δραστηριότητας) η οποία θα πρέπει να μελετηθεί πριν τη χρήση εξοπλισμού προσωπικής προστασίας. Ο
εξοπλισμός προσωπικής προστασίας πρέπει να συμμορφώνεται με τα αρμόζοντα πρότυπα, να είναι
κατάλληλος για χρήση, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να συντηρείται σωστά.
Πρέπει να συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας εξοπλισμού προσωπικής προστασίας σχετικά με την
επιλογή και τα αρμόζοντα πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εθνικό
οργανισμό προτύπων της χώρας σας.

Η τελική επιλογή του προστατευτικού εξοπλισμού εξαρτάται από την εκτίμηση του κινδύνου. Πρέπει να
διαβεβαιώσετε ότι όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού προσωπικής προστασίας είναι συμβατά.

Μέτρα υγιεινής Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπό σας μετά το χειρισμό χημικών
προϊόντων, πριν φάτε, πριν καπνίσετε και πριν χρησιμοποιήσετε το χώρο των αποχωρητηρίων καθώς και
όταν λήξει η εργασία σας.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Όρια Έκθεσης στους Χώρους Εργασίας

Έλεγχοι έκθεσης

βασικό λιπαντικό—μη καθορισμένα PD 90/1999 (Ελλάδα, 2/2003).
Οριακή Τιµή Έκθεσης: 5 MG/M3 8 ώρα(ες).

βασικό λιπαντικό—μη καθορισμένα ACGIH (Ηνωμένες Πολιτείες).
STEL: 10 mg/m3 15 λεπτό/λεπτά. Μορφή: Σταγονίδια Λαδιού, Ορυκτό
TWA: 5 mg/m3 8 ώρα(ες). Μορφή: Σταγονίδια Λαδιού, Ορυκτό

Για πληροφορίες και καθοδήγηση, περιλαμβάνονται οι αξίες της Αμερικανικής Ένωσης Υγειονολόγων Βιομηχανίας (ACGIH). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτά συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Εάν και μπορεί να υποδεικνύονται σε αυτό το κεφάλαιο συγκεκριμένα ΟΕΕ (Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης) για ορισμένα συστατικά,ενδέχεται
να υπάρχουν άλλα συστατικά στην ομίχλη, τους ατμούς ή τη σκόνη που τυχόν παράγεται. Επομένως τα συγκεκριμένα ΟΕΕ μπορεί να μην
ισχύουν για το προϊόν στο σύνολό του και παρέχονται μόνο για καθοδήγηση.

ACGIH TLVs

Ονομασία
προϊόντος

Ημερομηνία
έκδοσης
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Αναπνευστική προστασία Κανονικά δεν απαιτείται αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός όταν υπάρχει επαρκής φυσικός ή
τοπικός εξαερισμός των αναδιδόμενων αερίων για τον έλεγχο της έκθεσης.Σε περίπτωση ανεπαρκούς
αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
Πρέπει να ελέγχετε τον αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό και να διαβεβαιώνετε ότι έχει φορεθεί
σωστά και ότι έχει καλή εφαρμογή κάθε φορά που χρησιμοποιείται.

Οι αναπνευστήρες με σύστημα φιλτραρίσματος αέρα, που ονομάζονται και αναπνευστήρες με σύστημα
καθαρισμού αέρα, δεν είναι επαρκείς σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (π.χ. χαμηλή συγκέντρωση
οξυγόνου) και δεν θεωρούνται κατάλληλοι όταν είναι παρούσες συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων
χημικών ουσιών σημαντικού κινδύνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτούνται αναπνευστικές συσκευές
με παροχή αέρα.

Εφόσον είναι κατάλληλος ένας αναπνευστήρας με σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα/καθαρισμού του
αέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο για σωματίδια για την ομίχλη και τις αναθυμιάσεις.
Χρησιμοποιήστε φίλτρο τύπου P ή αντίστοιχου προτύπου. Μπορεί να απαιτείται ένα φίλτρο συνδυασμού
για σωματίδια και οργανικά αέρια και ατμούς (σημείο βρασμού >65°C) εάν υπάρχουν ατμοί ή μη
φυσιολογική μυρωδιά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε φίλτρο τύπου AP ή
αντίστοιχου προτύπου.

Προστασία των χεριών Φοράτε προστατευτικά γάντια αν υπάρχει πιθανότητα παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης επαφής. Να
φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες.

Συνιστώνται: γάντια νιτριλίου

Τα προστατευτικά γάντια φθείρονται με τον χρόνο λόγω φυσικών και χημικών φθορών. Να επιθεωρείτε και
να αντικαθιστάτε τα γάντια σε τακτικά διαστήματα. Η συχνότητα αντικατάστασης εξαρτάται από τις
συνθήκες χρήσης.

Προστασία των ματιών Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά.

Δέρμα και σώμα Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού είναι μια καλή πρακτική εργασίας.

Οι φόρμες εργασίας από βαμβάκι ή πολυέστερ/βαμβάκι θα προσφέρουν προστασία από ελαφριά
επιφανειακή μόλυνση μόνο η οποία δεν θα φτάσει στο δέρμα αφού εμποτιστούν τα ρούχα. Οι φόρμες
πρέπει να πλένονται τακτικά. Όταν ο κίνδυνος έκθεσης του δέρματος είναι μεγάλος (π.χ. κατά τον
καθαρισμό κηλίδων ή εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος) τότε απαιτούνται ποδιές ανθεκτικές στις
χημικές ουσίες ή/και αδιαπέραστα από χημικές ουσίες κουστούμια και μπότες.

Φυσικές και χημικές ιδιότητες9 .

Σημείο ανάφλεξης Ανοικτο κυπελλο: 244°C (471.2°F) [Κλήβελαντ.]

Χρώμα Φαιοκίτρινο.

Φυσική κατάσταση Υγρό.

Οσμή Ήπιος.

Γενικές πληροφορίες

Όψη

Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια
και το περιβάλλον

Σημείο ροής -24 °C

891 kg/m3 (0.891 g/cm3) σε 15°CΠυκνότητα

Διαλυτότητα Αδιάλυτο στο νερό.

>3Συντελεστής Κατανομής
(LogKow)

Ιξώδες Κινηματική: 86.8 mm2/s (86.8 cSt) σε 40°C
Κινηματική: 10.7 mm2/s (10.7 cSt) σε 100°C

Σταθερότητα και δραστικότητα10 .

Αντιδραστικό ή μη συμβατό με τα παρακάτω υλικά: οξειδωτικά υλικά.Υλικά που πρέπει να
αποφεύγονται

Συνθήκες που πρέπει να
αποφεύγονται

Τα προϊόντα καύσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω ουσίες:
οξείδια άνθρακα

Επικίνδυνα υλικά
αποσύνθεσης

Σταθερότητα Το προϊόν είναι σταθερό.  Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτει επικίνδυνος
πολυμερισμός.

Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παραχθούν επικίνδυνα
προϊόντα αποσύνθεσης.

Ονομασία
προϊόντος

Ημερομηνία
έκδοσης
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Τοξικολογικά στοιχεία11 .

Εάν συμβεί τυχαία επαφή με τα μάτια, είναι απίθανο να δημιουργηθούν προβλήματα μεγαλύτερα από
παροδικό τσούξιμο ή κοκκίνισμα.

Είναι απίθανο να προκαληθεί βλάβη στο δέρμα αν συμβεί σύντομη ή περιστασιακή επαφή, αλλά
παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να απολιπάνει το δέρμα και να οδηγήσει σε
δερματίτιδα.

Είναι απίθανο να προκληθεί βλάβη από τυχαία κατάποση σε μικρές δόσεις, αν και μεγαλύτερες ποσότητες
μπορούν να προκαλέσουν ναυτία και διάρροια.

Σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αυτό το προϊόν είναι απίθανο να προκαλέσει αναπνευστικό
κίνδυνο λόγω της χαμηλής πτητικότητάς του.  Μπορεί να είναι επιβλαβές δια εισπνοής εάν συμβεί έκθεση
σε ατμούς, νεφώματα ή αναθυμιάσεις που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα των προϊόντων θερμικής
αποσύνθεσης.

Οξεία τοξικότητα

Αλλα Στοιχεία Χρόνιας
Τοξικότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τα προϊόντα καύσης  που είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης,
επιμολύνουν τα λιπαντικά των κινητήρων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μεταχειρισμένα λιπαντικά από
τέτοιους κινητήρες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του δέρματος, ειδικότερα όταν συχνή ή
παρατεταμένη επαφή συνοδεύεται από χαμηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής. Γι'αυτό θα πρέπει να
αποφεύγεται συχνή ή παρατεταμένη επαφή με μεταχειρισμένα λιπαντικά κινητήρων όλων των τύπων και
κατασκευαστών και να διατηρείται υψηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής.

Χρόνιες επιδράσεις Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Επιδράσεις και συμπτώματα

Μάτια Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί κίνδυνοι υγείας.

δέρμα Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί κίνδυνοι υγείας.

Εισπνοή Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί κίνδυνοι υγείας.

Κατάποση Δεν έχουν προσδιοριστεί σημαντικοί κίνδυνοι υγείας.

Χρόνια τοξικότητα

Οικολογικά στοιχεία12 .

Εγγενώς βιοδιασπώμενοΑνθεκτικότητα και ικανότητα
αποικοδόμησης

Κινητικότητα

Το προϊόν αυτό δεν αναμένεται να προκαλεί βιοσυγκεντρώσεις διαμέσου τροφικών αλυσίδων του
περιβάλλοντος.

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

Λοιπές Πληροφορίες για το
Περιβάλλον

Διαρροές μπορεί να σχηματίσουν ένα λεπτό στρώμα στην επιφάνεια του νερού το οποίο προκαλεί φυσική
ζημιά στους οργανισμούς και θα μπορούσε να εμποδίσει τη μεταφορά οξυγόνου.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Οι διαρροές μπορούν να εισχωρήσουν στο έδαφος προκαλώντας επιμόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Δεν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο.

Εξάλειψη ουσίας/παρασκευάσματος13 .

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό.  Το πλεόνασμα
προϊόντων καθώς και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα πρέπει να αποτίθενται χρησιμοποιώντας εργολάβο
απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια.  Η απόθεση αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και
οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας
του περιβάλλοντος και απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής.
Πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς,
σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους.

Εξάλειψη
ουσίας/παρασκευάσματος  /
Στοιχεία αποβλήτων

Μη χρησιμοποιημένο προϊόν

Ευρωπαϊκός κατάλογος
αποβλήτων (EWC)

13 02 05* µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά
 Ωστόσο, απόκλιση από την προτιθέμενη χρήση και/ή παρουσία οποιωνδήποτε πιθανών μολυσματικών
ουσιών μπορεί να απαιτήσουν όπως ο τελικός χρήστης ορίσει έναν εναλλακτικό κωδικό απόρριψης
αχρήστων.

14 . Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά

Δεν κατατάσσεται σαν Επικίνδυνο για μεταφορά (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA)
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Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις15 .

Η ταξινόμηση και σήμανση έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕC 1999/45/ ΕC και 67/548/ΕEC, όπως τροποποιήθηκαν και
προσαρμόστηκαν.

Απαιτήσεις Ετικέτας

Το προϊόν αυτό δεν είναι ταξινομημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.Φράσεις Κινδύνου

Λοιποί Κανονισμοί

Κατηγορίες

Απογραφή Αυστραλίας (AICS - Απογραφή Χημικών Ουσιών για την Αυστραλία): Όλα τα συστατικά
παρατίθενται ή εξαιρούνται.

Απογραφή Καναδά: Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται.

Απογραφή Κίνας (IECSC - Απογραφή Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών στην Κίνα): Όλα τα συστατικά
παρατίθενται ή εξαιρούνται.

Απογραφή Ευρώπης: Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται.

Απογραφή Ιαπωνίας (ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες): Όλα τα συστατικά παρατίθενται
ή εξαιρούνται.

Απογραφή ΗΠΑ (TSCA 8b - Νόμος Ρύθμισης Τοξικών Ουσιών): Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή
εξαιρούνται.

Απογραφή Κορέας (KECI - Απογραφή Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών Κορέας): Όλα τα συστατικά
παρατίθενται ή εξαιρούνται.

Απογραφή Φιλιππίνων (PICCS - Απογραφή Χημικών Προϊόντων και Χημικών Ουσιών για τις
Φιλιππίνες): Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται.

Άλλα στοιχεία16 .

Ιστορικο

Ημερομηνία έκδοσης 23/11/2007.

01/05/2007.Ημερομηνία Προηγούμενης
Έκδοσης

Ετοιμάστηκε από Product Stewardship Group

Ειδοποίηση για τον Αναγνώστη

Έχουν ληφθεί όλα τα βάσιμα μέτρα, που είναι πρακτικώς εφικτά, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το παρόν δελτίο δεδομένων και οι
πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς την ημερομηνία που καθορίζεται παρακάτω.
Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή αντιπροσώπευση, ρητή ή συνεπαγόμενη, όσον αφορά την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων και των
πληροφοριών του παρόντος δελτίου δεδομένων.

Τα παρεχόμενα δεδομένα και συμβουλές ισχύουν όταν το προϊόν πωλείται για τη δηλωμένη εφαρμογή ή εφαρμογές. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείτε το προϊόν για εφαρμογή ή εφαρμογές διαφορετικές από τις δηλωμένες, χωρίς να ζητήσετε τη συμβουλή μας.

Αποτελεί ευθύνη του χρήστη, η αξιολόγηση και χρήση του παρόντος προϊόντος με ασφάλεια, αλλά και η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες
νόμους και κανονισμούς.  Ο Όμιλος BP δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή τραυματισμό που προκύπτει από τη χρήση,
εξαιρουμένης της δηλωμένης χρήσης προϊόντος για το υλικό, από την έλλειψη συμμόρφωσης των συστάσεων ή από τυχόν κινδύνους έμφυτους
της φύσης του υλικού. Οι αγοραστές που παρέχουν το προϊόν σε τρίτο μέρος για χρήση στην εργασία, έχουν την ευθύνη να λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι παρέχουν σε κάθε άτομο που χειρίζεται ή χρησιμοποιεί το προϊόν τις πληροφορίες του παρόντος
δελτίου. Αποτελεί ευθύνη των εργοδοτών να ενημερώσουν τους εργαζόμενους, αλλά και άλλα άτομα που ενδεχομένως να επηρεαστούν, για
τυχόν κινδύνους που περιγράφονται στο παρόν δελτίο και τυχόν προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν.

Υποδεικνύει στοιχεία που έχουν μεταβληθεί από προηγούμενη έκδοση.
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