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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) n° 1907/2006 - REACH)

300V COMPETITION 15W50 - 13301

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Κανονισµός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 - αριθ. 2015/830)

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονοµασία του προϊόντος : 300V COMPETITION 15W50

Κωδικός προϊόντος : 13301

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

Λιπαντικό τετράχρονης µηχανής

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

∆ηλωµένο όνοµα εταιρείας : MOTUL

∆ιεύθυνση : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE 

Τηλέφωνο : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79. Telex:  .

Email : motul_hse@motul.fr

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +44 (0) 1235 239 670.

Εταιρεία/Οργανισµός : ORFILA.

Άλλοι αριθµοί έκτακτης ανάγκης

BRAZIL : +55 11 3197 5891  / COLOMBIA : +57 1 508 7337 /  ARGENTINA : +54 11 5984 3690  / CHILE : +562 2582 9336

GREECE: Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο ∆ηλητηριάσεων Νοσ. Παίδων Αγλαΐα Κυριακού 0030 210 7793777

UNITED STATES: 001 866 928 0789  /  CANADA: 001 800 579 7421   /  MEXICO : +52 55 5004 8763 / MIDDLE EAST - AFRICA : +44 1235

239671

24 hours a day, 7 days a week

ΤΜΗΜΑ 2 : Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση (EUH208).

Αυτό το µείγµα δεν παρουσιάζει κίνδυνο από φυσικούς παράγοντες. Ανατρέξτε στις συστάσεις που αφορούν στα λοιπά προϊόντα που υπάρχουν

στην εγκατάσταση.

Αυτό το µείγµα δεν παρουσιάζει κίνδυνο για το περιβάλλον. Καµία αλλοίωση στο περιβάλλον δεν είναι γνωστή ή προβλέψιµη υπό κανονικές

συνθήκες χρήσης.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις προσαρµογές του.

πρόσθετη επισήµανση :

EUH208 Περιέχει C14-16-18 ALKYL PHENOL. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το µίγµα δεν περιέχει «Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία» (SVHC) >= 0.1% που έχουν δηµοσιευτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό

Χηµικών Προϊόντων (ECHA) σύµφωνα µε το άρθρο 57 της REACH http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Το µίγµα δεν πληροί τα κριτήρια που ισχύουν για τα µίγµατα PBT ή vPvB, σύµφωνα µε το παράρτηµα XIII του κανονισµού REACH (ΕΚ) αριθ.

1907/2006.

ΤΜΗΜΑ 3 : Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικ

3.2. Μείγµατα

 Σύνθεση :

Προσδιορισµός (ΕK) 1272/2008 Σηµείωση %

CAS: 72623-87-1 L 10 <= x % < 25

EC: 276-738-4

LUBRICATING OILS (PETROLEUM),

C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL

OIL-BASED

CAS: 64742-54-7 GHS08 L 1 <= x % < 2.5

EC: 265-157-1 Dgr

REACH: 01-2119484627-25 Asp. Tox. 1, H304

ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ
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(ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ), ΒΑΡΈΑ ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΆ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΑ ΜΕ Υ∆ΡΟΓΌΝΟ

CAS: 64742-55-8 GHS08 L 1 <= x % < 2.5

EC: 265-158-7 Dgr

REACH: 01-21194870777-29 Asp. Tox. 1, H304

DISTILLATES (PETROLEUM),

HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC

CAS: 74869-22-0 L 1 <= x % < 2.5

EC: 278-012-2

REACH: 01-2119495601-36

MINERAL OIL

CAS: 64742-65-0 GHS08 1 <= x % < 2.5

EC: 265-169-7 Dgr

REACH: 01-2119471299-27 Asp. Tox. 1, H304

DISTILLATES (PETROLEUM),

SOLVENT-DEWAXED HEAVY

PARAFFINIC

EC: 931-468-2 GHS07, GHS08 0 <= x % < 1

REACH: 01-2119498288-19 Wng

Skin Sens. 1B, H317

C14-16-18 ALKYL PHENOL STOT RE 2, H373

(Πλήρες κείµενο φράσεων H: βλ. Ενότητα 16)

Πληροφορίες για τα συστατικά :

Σηµείωση Λ: Η ταξινόµηση ως καρκινογόνο δεν έχει εφαρµογή, καθώς η ουσία περιέχει λιγότερο από 3 % εκχυλίσµατος διµεθυλοσουλφοξειδίου

(DMSO), µετρηµένου κατά τη µέθοδο IP 346.

ΤΜΗΜΑ 4 : Μέτρα πρώτων βοηθειών

Ως γενικός κανόνας, σε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν, καλείτε πάντοτε ένα γιατρό.

ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ δίνετε σε αναίσθητο άτοµο ο,τιδήποτε να πιεί.

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση έκθεσης διά εισπνοής :

Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, συµβουλευτείτε γιατρό.

Μεταφέρετε το θύµα σε καθαρό αέρα. Αν τα συµπτώµατα επιµείνουν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε τα µάτια :

Ξεπλύνετε αµέσως και µε άφθονο νερό, ακόµα και κάτω από τα βλέφαρα

Σε περίπτωση πιτσιλίσµατος ή επαφής µε το δέρµα :

Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, συµβουλευτείτε γιατρό.

Αφαιρέστε αµέσως όλα τα λερωµένα ρούχα.

Ξεπλύνετε άµεσα µε άφθονο σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση καταπόσεως :

Συµβουλευτείτε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες

∆εν διατίθενται στοιχεία.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 5:  Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

Μη εύφλεκτο.

5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Ξηρός παράγοντας, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα.

Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Πίδακας νερού µε µεγάλη ταχύτητα.

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

Μία πυρκαγιά προκαλεί συχνά ένα παχύ µαύρο καπνό. 'Εκθεση στα προϊόντα αποσύνθεσης µπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.
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Μην αναπνέετε µέσα σε καπνούς.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, µπορεί να σχηµατιστεί :

- µονοξείδιο του άνθρακα (CO)

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 6 : Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Συµβουλευτείτε τα µέτρα ασφαλείας που ααφέρονται στα σηµεία 7 και 8.

Αν χυθεί το προϊόν µπορεί να καταστήσει τις επιφάνειες ολισθηρές.

Για άτοµα που παρέχουν πρώτες βοήθειες

Οι παρεµβαίνοντες θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας (Ανατρέξτε στην ενότητα 8).

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μαζέψτε µέσα σε βαρέλια για απόρριψη και ελέγξτε τις διαρροές και τα πιτσιλίσµατα µε µη αναφλέξιµα απορροφητικά υλικά, όπως είναι η άµµος,

το χώµα και η γη διατόµων.

Εµποδίστε την εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού σε αποχετεύσεις ή διόδους νερού.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό

Καθαρίστε κατά προτίµηση µε ένα απορρυπαντικό, µη χρησιµοποιείτε διαλύτες.

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 7 : Χειρισµός και αποθήκευση

Οι συστάσεις που αφορούν τους χώρους αποθήκευσης ισχύουν για τα εργαστήρια όπου γίνεται ο χειρισµός του µείγµατος.

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Να πλένετε τα χέρια µετά από κάθε χρήση.

Αφαιρείτε και πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν από εκ νέου χρήση.

Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια

Καµία ειδκή προφύλαξη πέραν της τήρησης των κανόνων υγιεινής

Πρόληψη Φωτιάς :

Εµποδίστε τη χρήση από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.

Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων  µε εξοπλισµό σωµάτωσης και γείωσης.

Απαγορεύεται το κάπνισµα

Συστηνόµενος εξοπλισµός και διαδικασίες :

Για την ατοµική σας προστασία, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

Τηρείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται στην ετικέτα και επίσης τους κανονισµούς ασφαλείας στη βιοµηχανία.

Εξασφαλίστε καλό αερισµό του χώρου εργασίας.

Απαγορευµένος εξοπλισµός και διαδικασίες :

Απαγορεύεται το κάπνισµα, η κατανάλωση τροφίµων και ποτών στους χώρους όπου χρησιµοποιείται το µείγµα.

Μην αναπνέετε αναθυµιάσεις/ατµούς/εκνεφώµατα

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων

Αποθήκευση µεταξύ  5°C και 40°C σε ξηρό, καλά αεριζόµενο µέρος.

Χρησιµοποιείτε µόνο δοχεία, συνδέσµους και σωλήνες ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες.

Αποθήκευση

Φυλάξτε το µακριά από τα παιδιά.

Συσκευασία

Πάντοτε, να φυλάγεται σε συσκευασία που είναι κατασκευασµένη από υλικό ίδιο µε το αρχικό.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8 : Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

8.1. Παράµετροι ελέγχου

∆εν διατίθενται στοιχεία.

Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) ή παράγωγο επίπεδο µε ελάχιστες επιπτώσεις (DMEL) :

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-65-0)

Τελική χρήση:  Εργαζόµενοι.

Οδός έκθεσης:  Επαφή µε το δέρµα.
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Πιθανές επιδράσεις στην υγεία:  Μακροπρόθεσµες συστηµικές επιδράσεις.

DNEL :  12.1 mg/kg de poids corporel/jour

Οδός έκθεσης:  Εισπνοή.

Πιθανές επιδράσεις στην υγεία:  Μακροπρόθεσµες συστηµικές επιδράσεις.

DNEL :  8.31 mg de substance/m3

Τελική χρήση:  Καταναλωτές.

Οδός έκθεσης:  Κατάποση.

Πιθανές επιδράσεις στην υγεία:  Μακροπρόθεσµες συστηµικές επιδράσεις.

DNEL :  0.24 mg/kg de poids corporel/jour

Οδός έκθεσης:  Επαφή µε το δέρµα.

Πιθανές επιδράσεις στην υγεία:  Μακροπρόθεσµες συστηµικές επιδράσεις.

DNEL :  6.1 mg/kg de poids corporel/jour

Οδός έκθεσης:  Εισπνοή.

Πιθανές επιδράσεις στην υγεία:  Μακροπρόθεσµες συστηµικές επιδράσεις.

DNEL :  2.11 mg de substance/m3

Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC):

DISTILLATES (PETROLEUM), SOLVENT-DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS: 64742-65-0)

Περιβαλλοντικός χώρος:  Έδαφος.

PNEC :  0.0548 mg/kg

Περιβαλλοντικός χώρος:  Γλυκό νερό.

PNEC :  0.004 mg/l

Περιβαλλοντικός χώρος:  Νερό της θάλασσας.

PNEC :  0.0046 mg/l

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κτάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι

Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό, αν είναι δυνατόν µε ανεµιστήρες εξαγωγής στις θέσεις εργασίας και τη δέουσα γενική εξαγωγή.

Το προσωπικό πρέπει να φορά κανονικά πλυµµένες φόρµες.

Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός

Εικονόγραµµα/ εικονογράµµατα υποχρέωσης χρήσης µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) :

Να χρησιµοποιείτε κατάλληλο και ορθά συντηρηµένο ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό.

Να αποθηκεύετε τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό σε κατάλληλο χώρο, µακρυά από το χώρο εργασίας.

Κατά τη χρήση, απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίµων, ποτών ή το κάπνισµα. Αφαιρείτε και πλένετε το µολυσµένο ρουχισµό πριν από εκ νέου

χρήση. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισµός, κυρίως στους κλειστούς χώρους.

- Προστασία των µατιών / του προσώπου

Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια.

Χρησιµοποιήστε προστατευτικά µατιών σχεδιασµένα έτσι ώστε να προστατεύουν από πιτσιλίσµατα υγρών.

Πριν από οποιονδήποτε χειρισµό, είναι απαραίτητο να φοράτε γυαλιά ασφαλείας που συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN166.

- Προστασία των χεριών

Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια σε περίπτωση παρατεταµένης ή επαναλαµβανόµενης επαφής µε το δέρµα.

Να χρησιµοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στους χηµικούς παράγοντες σύµφωνα µε το πρότυπο EN374.

Η επιλογή γαντιών πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση µε την εφαρµογή και τη διάρκεια χρήσης στη θέση εργασίας.

Τα γάντια προστασίας πρέπει να έχουν επιλεγεί ανάλογα µε τη θέση εργασίας : άλλα χηµικά προϊόντα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν,

απαραίτητα µέσα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (κοψίµατα, τσιµπήµατα, θερµική προστασία), απαιτούµενη επιδεξιότητα.

Τύπος συνηστώµενων γαντιών :

Glove 0.38 mm

thickness:

Break-through > 480 mn

time:

Συνιστώµενα χαρακτηριστικά :
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- Αδιαπέραστα γάντια σύµφωνα µε το πρότυπο EN374

- Προστασία του σώµατος

Το προσωπικό θα φοράει στολές εργασίας που θα πλένονται τακτικά.

Μετά την επαφή µε το προϊόν, όλα τα µέλη του σώµατος που ήρθαν σε επαφή µε την ουσία θα πρέπει να πλένονται.

- Προστασία της αναπνοής

Αναπνευστική συσκευή µόνο όταν δηµιουργείται αερόλυµα ή νέφος.

ΤΜΗΜΑ 9 : Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Γενικές πληροφορίες

Φυσική κατάσταση : ρευστό υγρό

Χρώµα: ήλεκτρο

Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

pH : δεν έχει σχέση.

Περιοχή σηµείου αναφλέξεως : ΣA > 100°C.

Πίεση ατµού (50°C) : δεν έχει σχέση.

Πυκνότητα : <1

Υδατοδιαλυτότητα : Αδιάλυτο.

Γλοιότητα : 125.4 mm²/s ΰ 40°C

9.2. Άλλες πληροφορίες

∆εν διατίθενται στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 10 : Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

∆εν διατίθενται στοιχεία.

10.2. Χηµική σταθερότητα

Αυτό το µείγµα είναι σταθερό στις συνθήκες χειρισµού και αποθήκευσης που συνιστώνται στην ενότητα 7.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

∆εν διατίθενται στοιχεία.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μακριά από πηγές ανάφλεξης και από θερµότητα

Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

10.5. Μη συµβατά υλικά

Ισχυρές οξειδωτικές ουσίες

Οξέα

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Η θερµική αποσύνθεση µπορεί να εκλύσει/σχηµατίσει :

- µονοξείδιο του άνθρακα (CO)

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

ΤΜΗΜΑ 11 : Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

∆εν διατίθενται στοιχεία.

11.1.1. Χηµικές ουσίες

Οξεία τοξικότητα :

MINERAL OIL (CAS: 74869-22-0)

∆ια του στόµατος  : DL50 > 5000 mg/kg

Είδος : αρουραίος

∆ια του δέρµατος : DL50 > 5000 mg/kg

Είδος : αρουραίος

∆ια της εισπνοής (n/a) : CL50 > 5 mg/l

Είδος : αρουραίος

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)

∆ια του στόµατος  : DL50 > 5000 mg/kg
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Είδος : αρουραίος

OCDE Ligne directrice 420 (Toxicite orale aigue - Methode de la dose

predeterminee)

∆ια του δέρµατος : DL50 > 5000 mg/kg

Είδος : κουνέλι

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicite aigue par voie cutanee)

∆ια της εισπνοής (Σκόνη/σταγονίδια) : CL50 >= 5 mg/l

Είδος : αρουραίος

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicite aigue par inhalation)

∆ιάρκεια έκθεσης : 4 h 

ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ), ΒΑΡΈΑ ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΆ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΑ ΜΕ Υ∆ΡΟΓΌΝΟ (CAS: 64742-54-7)

∆ια του στόµατος  : DL50 > 5000 mg/kg

Είδος : αρουραίος

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicite aigue par voie orale)

∆ια του δέρµατος : DL50 > 5000 mg/kg

Είδος : κουνέλι

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicite aigue par voie cutanee)

∆ια της εισπνοής (n/a) : CL50 > 5.53 mg/l

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicite aigue par inhalation)

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — επαναλαµβανόµενη έκθεση :

ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ), ΒΑΡΈΑ ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΆ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΑ ΜΕ Υ∆ΡΟΓΌΝΟ (CAS: 64742-54-7)

∆ια του στόµατος : C = 125 mg/kg poids corporel/jour

Είδος : αρουραίος

∆ιάρκεια έκθεσης : 90 jours

OCDE Ligne directrice 408 (Toxicite orale a doses repetees - rongeurs: 90

jours)

∆ια του δέρµατος : C = 30 mg/kg poids corporel/jour

Είδος : αρουραίος

∆ιάρκεια έκθεσης : 90 jours

OCDE Ligne directrice 411 (Toxicite cutanee subchronique: 90 jours)

11.1.2. Μείγµα

∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος :

Η επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη επαφή µε το σκεύασµα µπορεί να προκαλέσει αφαίρεση του φυσικού λίπους από το δέρµα, µε συνέπεια

τη µη αλλεργική δερµατίτιδα επαφής και την απορρόφηση µέσω του δέρµατος.

Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών :

Ελαφρύς ερεθισµός των µατιών

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρµατος :

Περιέχει τουλάχιστον µία ευαισθητοποιητική ουσία. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κίνδυνος από αναρρόφηση :

Η εισπνοή αναθυµιάσεων µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος σε πολύ ευαίσθητα άτοµα.

µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περί- πτωση κατάποσης

Μονογραφία(-ες) του IARC (∆ιεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο) :

CAS 5989-27-5 : IARC Κατηγορία 3 : Μη ταξινοµήσιµο σχετικά µε καρκινογένεση για τον άνθρωπο.

ΤΜΗΜΑ 12 : Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

12.1.1. Ουσίες

MINERAL OIL (CAS: 74869-22-0)

Τοξικότητα για τα ψάρια : CL50 > 100 mg/l

Είδος : Pimephales promelas

∆ιάρκεια έκθεσης : 96 h
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Τοξικότητα για τα µαλακόστρακα : CE50 > 10000 mg/l

Είδος : Daphnia magna

∆ιάρκεια έκθεσης : 48 h

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)

Τοξικότητα για τα ψάρια : CL50 > 100 mg/l

Είδος : Oncorhynchus mykiss

∆ιάρκεια έκθεσης : 96 h

OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicitι aiguλ)

Τοξικότητα για τα µαλακόστρακα : CE50 > 10000 mg/l

Είδος : Daphnia magna

∆ιάρκεια έκθεσης : 48 h

OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immιdiate)

Τοξικότητα για τα φύκια : CEr50 > 100 mg/l

Είδος : Pseudokirchnerella subcapitata

∆ιάρκεια έκθεσης : 72 h

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ), ΒΑΡΈΑ ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΆ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΑ ΜΕ Υ∆ΡΟΓΌΝΟ (CAS: 64742-54-7)

Τοξικότητα για τα ψάρια : CL50 > 100 mg/l

Είδος : Pimephales promelas

∆ιάρκεια έκθεσης : 96 h

NOEC = 1000 mg/l

Είδος : Oncorhynchus mykiss

∆ιάρκεια έκθεσης : 14 jours

Τοξικότητα για τα µαλακόστρακα : CE50 > 10000 mg/l

Είδος : Daphnia magna

∆ιάρκεια έκθεσης : 48 h

NOEC = 10 mg/l

Είδος : Daphnia magna

∆ιάρκεια έκθεσης : 21 jours

Τοξικότητα για τα φύκια : NOEC >= 100 mg/l

Είδος : Pseudokirchnerella subcapitata

∆ιάρκεια έκθεσης : 72 h

12.1.2. Μείγµατα

Κανένα στοιχείο για την τοξικότητα του ύδατος δεν είναι διαθέσιµο για αυτό το µείγµα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

12.2.1. Ουσίες

MINERAL OIL (CAS: 74869-22-0)

Βιοαποικοδόµηση : ∆εν διαθέτουµε δεδοµένα σχετικά µε τη διασπασιµότητα, η ουσία θεωρείται ότι

δεν διασπάται ταχέως.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS: 64742-55-8)

Βιοαποικοδόµηση : ∆εν διαθέτουµε δεδοµένα σχετικά µε τη διασπασιµότητα, η ουσία θεωρείται ότι

δεν διασπάται ταχέως.

ΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑΑΠΟΣΤΆΓΜΑΤΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ), ΒΑΡΈΑ ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΆ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΈΝΑ ΜΕ Υ∆ΡΟΓΌΝΟ (CAS: 64742-54-7)

Βιοαποικοδόµηση : ∆εν διασπάται γρήγορα.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Όχι ιδιαίτερα κινητικό στο έδαφος

Το προϊόν δε διαλύεται στο νερό και θια απλωθεί στην επιφάνεια

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
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∆εν διατίθενται στοιχεία.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Μην απορρίπτετε το προϊόν στο φυσικό περιβάλλον, απορροές ή επιφανειακά νερά. 

Γερµανικός κανονισµός αναφορικά µε την κατάταξη των κινδύνων για το νερό (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : Παρουσιάζει χαµηλό κίνδυνο για το νερό.

ΤΜΗΜΑ 13 : Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

Πρέπει να καθοριστεί κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων του µείγµατος ή/και του περιέκτη του σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας

2008/98/ΕΚ.

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Μην το χύνετε σε αποχετεύσεις ή εκεί που περνά νερό.

Απόβλητα :

Η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και κυρίως

χωρίς να δηµιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα ή την πανίδα.

Ανακυκλώστε ή ρίψτε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά προτίµηση σε ένα ειδικό συλλέκτη ή εξουσιοδοτηµένη εταιρία.

Μην µολύνετε το έδαφος ή το νερό µε απόβλητα, µην τα ρίπτετε στο περιβάλλον.

Συσκευασίες που έχουν λερωθεί :

Αδειάστε τελείως το δοχείο.

Παραδώστε το σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 14 : Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

∆ε χρειάζεται ταξινόµηση και επισήµανση για τη µεταφορά.

14.1. Αριθµός ΟΗΕ

-

14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ

-

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

-

14.4. Οµάδα συσκευασίας

-

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

-

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

-

ΤΜΗΜΑ 15 : Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

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

Πληροφορίες σχετικά µε την ταξινόµηση και τη σήµανση που εµφανίζονται στην ενότητα 2:

Οι ακόλουθοι κανονισµοί λήφθηκαν υπόψη:

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2018/1480 (ATP 13)

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2019/521 (ATP 12)

Πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευασία:

∆εν διατίθενται στοιχεία.

- Ειδικά προληπτικά µέτρα :

∆εν διατίθενται στοιχεία.

- Γερµανικός κανονισµός αναφορικά µε την κατάταξη των κινδύνων για το νερό (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 1 : Παρουσιάζει χαµηλό κίνδυνο για το νερό.

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας

Product is not classified hazardous. Exposure scenarios are not required.

ΤΜΗΜΑ 16:Άλλες πληροφορίες

Επειδή οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα µε το χρήστη, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας

βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία µας και στους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισµούς.

Το µείγµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις πέραν εκείνων που ορίζονται στον τίτλο 1 χωρίς να έχουν ληφθεί προηγουµένως

γραπτές οδηγίες χειρισµού.
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Πάντοτε, είναι υπευθυνότητα του χρήστη, το να λαµβάνει όλες τα απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε τις νόµιµες απαιτήσεις και τους τοπικούς

κανονισµούς.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας πρέπει να ΄λαµβάνονται υπόψη ως περιγραφή των απαιτήσεων

ασφαλείας σε σχέση µε το συγκεκριµένο µείγµα και όχι ως εγγύηση των ιδιοτήτων αυτού.

∆ιατύπωση των φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα 3 :

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση .

Συντοµογραφίες :

DNEL : Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

PNEC : Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις

ADR : Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων.

IMDG : ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για τη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εµπορευµάτων.

IATA : ∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών.

IOCA : ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας.

RID : Κανονισµός για τη διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Κατηγορία Κινδύνου Νερού).

PBT: Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική.

vPvB: Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη.

SVHC : Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία.
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