ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
ζύιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιό (ΔΚ) ανζει. 1907/2006 - GR
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Έηδμζδ 1.4

Ζιενμιδκία Ακαεεώνδζδξ
30.11.2015

Ζιενμιδκία εηηύπςζδξ
30.11.2015

1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο
1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο
Οκμιαζία πνμΐόκημξ

: SYNTHESO LM 220

Ανζειόξ πνμΐόκημξ.

: 012074

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο
ρξήζεηο
Υνήζδ ηδξ Οοζίαξ/ημο
Μείβιαημξ
οκζζηώιεκμζ πενζμνζζιμί
πνήζδξ

: Γνάζμ θίπακζδξ
: Μόκμ βζα επαββεθιαηζηή πνήζδ.

1.3 Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο
KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN
Geisenhausenerstrasse 7
D-81379 München
Deutschland
+49 (0) 897876-0
Fax: +49 (0) 897876-333

Ζθεηηνμκζηή δζεύεοκζδ
Τπεύεοκμ/εηδίδμκ πνόζςπμ

: mcm@klueber.com
Material Compliance Management

Δεκζηό ζδιείμ επαθή

: Δ. ΚΑΕΗΚΖ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟ Α.Δ.
ΒΗ.ΠΔ.Θ. ΗΝΓΟ
GR 57022 - Σ.Θ. 154
Δθθάδα
Σδθ.: +30-2310-779 650
Fax: +30-2310-795 269
info@skama.gr

1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο
Σδθ.Κέκηνμο Γδθδηδνζάζεςκ: +30 210 7793777
0049 (0) 897876-700 (24hrs)

2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο
2.1 Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
Ταμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008)
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Μδ επζηίκδοκδ μοζία ή ιείβια.
Ταμηλόκεζε (67/548/EOK, 1999/45/EK)
Μδ επζηίκδοκδ μοζία ή ιείβια.
2.2 Σηνηρεία επηζήκαλζεο
Δπηζήκαλζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008)
Μδ επζηίκδοκδ μοζία ή ιείβια.
2.3 Άιινη θίλδπλνη
Απμθύβεηε ηδκ ακαννόθδζδ αένα, ηζξ ιζηνέξ δζαημιέξ αβςβώκ, ηζξ ορδθέξ πζέζεζξ ηαζ ηδ ναβδαία
αύλδζδ ηδξ πίεζδξ. Δλαενώζηε ηδκ εβηαηά ζηαζδ πνζκ από ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ. Σμ πνμσόκ
ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία θζπακηζηώκ εθαίςκ ζζθζηόκδξ ιε PTFE. Γζ' αοηή ηδκ ηαηδβμνία π νμσόκηςκ
εκδέπεηαζ, ζε εβηαηαζηάζεζξ πανμπήξ ιε ορδθή πίεζδ ηαζ ιζηνή δζαημιή αβςβώκ κα ζδιεζςεμύκ
εηνδηηζηέξ ακηζδνάζεζξ απμζύκεεζδ ξ.

3. Σύλζεζε/ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά
3.2 Μείγκαηα
Υδιζηόξ παναηηδνζζιόξ

: Έθαζμ ζζθζηόκδξ
ηεθθόκ

Παναηδνήζεζξ

:

Γεκ οπάνπμοκ επζηίκδοκα ζοζηαηζηά

4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ
4.1 Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ
ε πενίπηςζδ εζζπκμήξ

: Μεηαθένεηε ημ εύια ζημ ηαεανό αένα. ε πενίπηςζδ
δζανηώκ εκδείλεςκ/ζοιπηςιάηςκ ηάκηε ζαηνζηή ελέηαζδ.
Φένεηε ημκ παεόκηα ζε εέζδ ακάπαοζδξ ηαζ δζαηδνείζηε ημκ
γεζηά.
ε πενίπηςζδ ακαζζεδζίαξ βονίζηε ημκ αζεεκή ζε εέζδ
ακάπαοζδξ ζημ πθάζ ηαζ ζοιαμοθεοεείηε ημκ βζαηνό.
Γζαηδνείηε εθεύεενδ ηδκ ακαπκεοζηζηή μδό.
ε πενίπηςζδ ιδ ηακμκζηήξ ή δζαημπήξ ηδξ ακαπκμήξ,
ανπίζηε ηεπκδηή ακαπκμή.

ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ημ
δένια

: Ββάθηε αιέζςξ όθα ηα ιμθοζιέκα νμύπα.
Πθύκεηε αιέζςξ ιε ζαπμύκζ ηαζ άθεμκμ κενό.
Ακ ειθακζζεεί επίιμκμξ ενεεζζιόξ οπμαθδεείηε αιέζςξ ζε
ζαηνζηή ελέηαζδ.
Πθύκεηε ηα ιμθοζιέκα πμύπα πνζκ ηα λακαθμνέζεηε.
Καεανίζηε επζιεθώξ ηα παπμύηζζα πνζκ ηδκ
επακαπνδζζιμπμίδζδ.

ε πενίπηςζδ επαθήξ ιε ηα
ιάηζα

: Πθύκεηε αιέζςξ ιε πμθύ κενό ημοθάπζζημκ βζα 10 θεπηά,
αηόιδ ηαζ ηάης από ηα αθέθανα.
Δάκ μ ενεεζζιόξ ηςκ ιαηζώκ δζανηεί, ζοιαμοθεοηείηε έκακ
εζδζηό βζαηνό.
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: Μεηαθένεηε ημ εύια ζημ ηαεανό αένα.
ε πενίπηςζδ ακαζζεδζίαξ βονίζηε ημκ αζεεκή ζε εέζδ
ακάπαοζδξ ζημ πθάζ ηαζ ζοιαμοθεοεείηε ημκ βζαηνό.
Γζαηδνείηε εθεύεενδ ηδκ ακαπκεοζηζηή μδό.
Μδ πνμηαθείηε ειεηό δίπςξ ζαηνζηή οπόδεζλδ.
Μδ πμνδβείηε πμηέ ηάηζ ζε ακαίζεδημ πνόζςπμ από ημ
ζηόια.

4.2 Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο
οιπηώιαηα

: Γεκ οπάνπμοκ πθδνμθμνίεξ.

Κίκδοκμζ

: Καιία βκςζηή.

4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
Μεηαπείνζζδ

: Γεκ οπάνπμοκ πθδνμθμνίεξ.

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα
Kαηάθθδθα πονμζαεζηζηά
ιέζα

: Υνδζζιμπμζήζηε ιέζα πονόζαεζδξ πμο είκαζ ηαηάθθδθα βζα
ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ.

Αηαηάθθδθα πονμζαεζηζηά
ιέζα

: Γέζιδ πεπζεζιέκμο κενμύ δζ' εηημλεύζεςξ
: Γέζιδ πεπζεζιέκμο κενμύ δζ' εηημλεύζεςξ

5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα
Ηδζαίηενμζ ηίκδοκμζ ηαηά ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ηδξ
πονηαβζάξ

: ε πενίπηςζδ πονηαΐάξ ιπμνεί κα εθεοεενςεεί :
Ολείδζα ημο άκεναημξ
Αθμβμκςιέκεξ εκώζεζξ
Mεηαθθζηά μλείδζα
Oλείδζα αγώημο (NOx)

5.3 Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Δζδζηόξ πνμζηαηεοηζηόξ
ελμπθζζιόξ βζα ημοξ
πονμζαέζηεξ

: ε πενίπηςζδ πονηαβζάξ έπεηε αοημδύκαιδ ακαπκεοζηζηή
ζοζηεοή.
Υνδζζιμπμζήζηε πνμζςπζηή εκδοιαζία πνμζηαζίαξ.
ε πενίπηςζδ ζπδιαηζζιμύ εζζπκεόιεκδξ ζηόκδξ ηαζ/ή
ακαεοιζάζεςκ πνδζζιμπμείηε αοημδύκαιδ ακαπκεοζηζηή
ζοζηεοή.
Ζ έηεεζδ ζηα πνμσόκηα δζάζπαζδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ
ζμαανέξ αθάαεξ ζηδκ οβεία.

Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ

: οκήεδ ιέηνα ζε πενίπηςζδ ακάθθελδξ πδιζηώκ μοζζώκ.
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6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο
6.1 Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
Πνμζςπζηέξ πνμθοθάλεζξ

: Μεηαθένεηε ημ πνμζςπζηό ζε αζθαθή πώνμ.
ε πενίπηςζδ οπένααζδξ ηςκ μνζαηώκ ηζιώκ ζημκ πώνμ
ενβαζίαξ ηαζ/ή εθεοεένςζδξ (ζηόκδ) πνδζζιμπμζείζηε ηδκ
πνμζδζμνζζιέκδ πνμζηαζία ακαπκμήξ.
Απμθεύβεηε ηδκ εζζπκμή ζηόκδξ.
Βθέπε ιέηνα πνμζηαζίαξ ζηζξ εκόηδηεξ 7 ηαζ 8.

6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο
Πενζααθθμκηζηέξ
πνμθοθάλεζξ

: Μδκ αθήκεηε ημ οθζηό κα θεάζεζ ζε οπμκόιμοξ ή ημίηεξ κενμύ
όζμ ημ δοκαηό.
Δζδμπμζείζηε ηζξ ημπζηέξ οπδνεζίεξ, ακ οπάνπεζ ζδιακηζηόξ
δζαζημνπζζιόξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί.

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό
Μέεμδμζ ηαεανζζιμύ

: ημοπίγεηαζ βνήβμνα ή απμννμθάηαζ.
Παναδίκεηαζ πνμξ δζάεεζδ ζε ηαηάθθδθα ηθεζζηά δμπεία.

6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα
Γζα πνμζςπζηή εκδοιαζία πνμζηαζίαξ αθέπε πανάβναθμ 8.

7. Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
Τπμδείλεζξ βζα αζθαθή
πεζνζζιό

: Απμθεύβεηε επαθή ιε ημ δένια ηαζ ιε ηα ιάηζα.
Γζα πνμζςπζηή εκδοιαζία πνμζηαζίαξ αθέπε πανάβναθμ 8.
Μδ ηνώηε, πίκεηε, ηαπκίγεηε ζημ πώνμ ηδξ ενβαζίαξ.
Πθέκεηε πένζα ηαζ πνόζςπμ πνζκ ηα δζαθείιιαηα ηαζ αιέζςξ
ιεηά ημκ πεζνζζιό ημο πνμΐόκημξ.
Μδκ αάγεηε ζηα ιάηζα ή ζημ ζηόια ή επάκς ζημ δένια
Μδκ αθήζηε κα ένεεζ ζε επαθή ιε ημ δένια ή ηδκ εκδοιαζία.
Απαβμνεύεηαζ δ ηαηάπμζδ.
Γεκ ακαζοζηεοάγεηαζ.
Οζ μδδβίεξ αζθαθείαξ ζζπύμοκ επίζδξ ηαζ βζα ηζξ ηεκέξ
ζοζηεοαζίεξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα πενζέπμοκ αηόια
οπμθείιιαηα.
Γζαηδνείζηε ημ δμπείμ ηθεζζηό ακ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ.

7.2 Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ
Απαζηήζεζξ βζα πώνμοξ
απμεήηεοζδξ ηαζ δμπεία

: Γζαηδνείηαζ ζηδκ ανπζηή ζοζηεοαζία.
Γζαηδνείζηε ημ δμπείμ ηθεζζηό ακ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ.
Γζαηδνείηαζ δνμζενό ηαζ λδνό ζε ηαθά ελαενζγόιεκμ πώνμ.
Σα ακμζηηά δμπεία πνέπεζ κα ηθείκμκηαζ πνμζεηηζηά ηαζ κα
απμεδηεύμκηαζ όνεζα, βζα κα απμθεοπεεί μπμζαδήπμηε
δζαννμή.
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Απμεδηεύεηαζ ζύιθςκα ιε ηζξ ζδζαίηενεξ εεκζηέξ κμιζηέξ
δζαηάλεζξ.
Απμεδηεύεηαζ ζε δμπεία πμο ιε ζςζηή ζήιακζδ.
7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο
: Πνμζέπεηε ηζξ ηεπκζηέξ μδδβίεξ βζα ηδ πνήζδ αοημύ ημο
πνμσόκημξ/ιείβιαημξ.

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία
8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ
Γεκ πενζέπεζ ηαιία μοζία ιε μνζαηή ηζιή έηεεζδξ ζημ πώνμ ενβαζίαξ.

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο
Τερληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα
Γζαηδνείηε ηδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ αένα ηάης από ηζξ μνζαηέξ ηζιέξ έηεεζδξ ζημ πώνμ ενβαζίαξ.
Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο
Πνμζηαζία ηςκ
ακαπκεοζηζηώκ μδώκ

: Γεκ είκαζ απαναίηδημ; εηηόξ ζε πενίπηςζδ ζπδιαηζζιμύ
αενμγόθ.
Φίθηνα ηύπμο Ρ

Πνμζηαζία ηςκ πενζώκ

: Υνδζζιμπμζείηε βάκηζα ζε πενίπηςζδ δζανημύξ ή
επακαθαιαακόιεκδξ επαθήξ.
Σα πνμζηαηεοηζηά βάκηζα πμο εα πνδζζιμπμζδεμύκ πνέπεζ κα
ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ μδδβζώκ ηδξ ΔΔ
89/689/ΔΟΚ ηαζ ημο πνόηοπμο EN 374 πμο πνμηύπηεζ από
αοηή.
Ο πνόκμξ δζαπέναζδξ ελανηάηαζ εηηόξ ηςκ άθθςκ από ημ
οθζηό, ημ πάπμξ ηαζ ημκ ηύπμ ηςκ βακηζώκ ηαζ πνέπεζ
επμιέκςξ κα ηαεμνίγεηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ.
ε πενίπηςζδ επαθήξ από πζηζίθζζια:
: Καμοηζμύη κζηνίθζμ
Γείηηδξ πνμζηαζίαξ Σάλδ 1

Πνμζηαζία ηςκ ιαηζώκ

: Πνμζηαηεοηζηά βοαθζά πμο εθανιόγμοκ ζθζπηά
Πνμζηαηεοηζηά βοαθζά ιε πανάπθεονδ πνμζηαζία ζύιθςκα
ιε ΔΝ166

Μέηνα οβζεζκήξ

: Πθύκεηε ημ πνόζςπμ, ηα πένζα ηαζ μπμζμδήπμηε άθθμ
εηηζεέιεκμ ιένμξ ημο δένιαημξ ιεηά ημ πεζνζζιό.

Πνμζηαηεοηζηά ιέηνα

: Σμ είδμξ ημο πνμζηαηεοηζημύ ελμπθζζιμύ πνέπεζ κα επζθέβεηαζ
ζύιθςκα ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ πμζόηδηα ηδξ επζηίκδοκδξ
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μοζίαξ ζημκ ηόπμ ενβαζίαξ.
Δπζθέβεηε ηδκ πνμζηαζία ημο ζώιαημξ ακάθμβα ιε ημ είδμξ,
ηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδκ πμζόηδηα ηςκ επζηίκδοκςκ μοζζώκ
ηαζ ακάθμβα ιε ημκ εηάζημηε πώνμ ενβαζίαξ.
Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο
Γεκζηέξ οπμδείλεζξ

: Μδκ αθήκεηε ημ οθζηό κα θεάζεζ ζε οπμκόιμοξ ή ημίηεξ κενμύ
όζμ ημ δοκαηό.
Δζδμπμζείζηε ηζξ ημπζηέξ οπδνεζίεξ, ακ οπάνπεζ ζδιακηζηόξ
δζαζημνπζζιόξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί.

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1 Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
Μμνθή
: παζηώδδξ
Υνώια

: θεοηό

Οζιή

: παναηηδνζζηζηό

Όνζμ μζιήξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

pH

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

διείμ ηήλδξ/πενζμπή ηήλδξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

διείμ γέμδξ/πενζμπή γέμδξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

διείμ ακάθθελδξ

: Mδ εθανιόζζιμ

Σαπύηδηα ελάηιζζδξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Aκαθθελζιόηδηα (ζηενεό,
αένζμ)

: Δύθθεηηα ζηενεά

Καηώηενμ όνζμ έηνδλδξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Ακώηενμ όνζμ έηνδλδξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Πίεζδ αηιώκ

: < 0,001 hPa, 20 °C

πεηζηή ποηκόηδξ αηιώκ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Ποηκόηδηα

: 1,27 g/cm3, 20 °C

Τδαημδζαθοηόηδηα

: αδζάθοημ

Γζαθοηόηδηα ζε άθθμοξ
δζαθύηεξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

οκηεθεζηήξ ηαηακμιήξ: nμηηακόθδ/κενό

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Θενιμηναζία αοημακάθθελδξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Θενιμηναζία ακάθθελδξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Ηλώδεξ, δοκαιζηό

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Ηλώδεξ, ηζκδηζηό

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
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: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο
διείμ ελάπκςζδξ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

πεηζηή ποηκόηδξ ζςννμύ
οθζημύ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

10. Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα
10.1 Γξαζηηθόηεηα
Καηά ηακόκα δεκ ακαιέκεηαζ ηαιιία.
10.2 Χεκηθή ζηαζεξόηεηα
ηαεενό ηάης από ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ.
10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ
Δπζηίκδοκεξ ακηζδνάζεζξ

: Γεκ είκαζ βκςζηή ηαιία επζηίκδοκδ ακηίδναζδ ζε πενίπηςζδ
ηακμκζηήξ πνήζεςξ.

10.4 Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ
οκεήηεξ πνμξ απμθοβήκ

: Μδ ζδζαίηενα αλζμζδιείςηεξ ζοκεήηεξ.

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά
Τθζηά πνμξ απμθοβή

: Γεκ οπάνπμοκ οθζηά πμο πνεζάγμκηαζ εζδζηή ικεία.

10.6 Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο
Δπζηίκδοκα πνμσόκηα
απμζύκεεζδξ

: > 150° C Γοκαηόηδηα δζάζπαζδξ ιζηνώκ πμζμηήηςκ
θμνιαθδεΰδδξ.
> 180° C Γοκαηόηδηα δζάζπαζδξ ιζηνώκ πμζμηήηςκ
αεκγμθίμο.
> 280°C kίκδοκμξ δδιζμονβίαξ ημλζηώκ πνμσόκηςκ
πονόθοζδξ.

11. Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Πξνϊόλ
Ολεία ημλζηόηδηα από ημο
ζηόιαημξ

: Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.

Ολεία ημλζηόηδηα δζά ηδξ
εζζπκμήξ

: Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.

Ολεία ημλζηόηδηα δζά ημο
δένιαημξ

: Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.

Γζάανςζδ ηαζ ενεεζζιόξ ημο

: Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.
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δένιαημξ
μαανή αθάαδ/ενεεζζιόξ
ηςκ ιαηζώκ

: Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.

Ακαπκεοζηζηή
εοαζζεδημπμίδζδ ή
εοαζζεδημπμίδζδ ημο
δένιαημξ

: Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.

Mεηαθθαλζβέκεζδ βεκκδηζηώκ ηοηηάνςκ
Γoκζδζoημλζηόηδηα in vitro

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Γoκζδζoημλζηόηδηα in vivo

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Κανηζκμβέκεζδ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Tμλζηόηδηα βζα ηδκ
ακαπαναβςβή

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Σεναημβέκεζδ

: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

Σμλζηόηδηα
επακαθαιαακόιεκδξ δόζδξ

: Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.

Σμλζηόηδηα ακαννόθδζδξ

: Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.

Πεναζηένς πθδνμθμνίεξ

: Οζ πθδνμθμνίεξ πμο δίκμκηαζ ααζίγμκηαζ ζε ζημζπεία, ηα μπμία
πνμένπμκηαζ από ηα επί ιένμοξ ζοζηαηζηά ηαζ ηδ ημλζημθμβία
πανμιμίςκ πνμσόκηςκ.

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
12.1 Τνμηθόηεηα
Πξνϊόλ:
Σμλζηόηδηα ζηα ράνζα

:

Σμλζηόηδηα ζηζξ δάθκζεξ ηαζ
άθθα οδνόαζα ιαθάηζα
Σμλζηόηδηα ζηα θύηζα

:

Σμλζηόηδηα ζηα ααηηδνίδζα

:

Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
:
Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο
Πξνϊόλ:
Βζμαπμδμιδζζιόηδηα

:

Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
Φοζζημπδιζηή δοκαηόηδηα
: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
ελάθεζρδξ
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
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Πξνϊόλ:
Βζμζοζζώνεοζδ

:
Σμ ιείβια αοηό δεκ πενζέπεζ ηαιία μοζία πμο κα εεςνείηαζ ςξ
ακεεηηζηή, αζμζοζζςνεοηζηή ή ημλζηή (ΑΒΣ)., Σμ ιείβια αοηό
δεκ πενζέπεζ ηαιία μοζία πμο κα εεςνείηαζ ςξ άηνςξ
ακεεηηζηή ή άηνςξ αζμζοζζςνεοηζηή (vPvB).

12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Πξνϊόλ:
Κζκδηζηόηδηα
: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
Γζακμιή ιεηαλύ ηςκ
: Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
πενζααθθμκηζηώκ
δζαιενζζιάηςκ
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ
Πξνϊόλ:
Αλζμθόβδζδ

: Ζ μοζία / ημ ιείβια δεκ πενζέπεζ ζοζηαηζηά πμο εεςνμύκηαζ
όηζ είηε ακεεηζηά, αζμζοζζςνεύζζια ηαζ ημλζηά (ΑΒΣ) ή άηνςξ
ακεεηηζηά ηαζ άηνςξ αζμζοζζςνεύζζια (αΑαΒ) ζε επίπεδα
ημο 0,1% ή ορδθόηενα.

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Πξνϊόλ:
Άθθεξ μζημθμβζηέξ οπμδείλεζξ

: Γεκ οπάνπμοκ δζαεέζζιεξ μζημθμβζηέξ πθδνμθμνίεξ.

13. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε
13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ
Πνμσόκ

: Ζ εζζπώνδζδ ημο πνμσόκημξ ζε οπόκμιμ, ημίηεξ κενμύ ή ζημ
έδαθμξ πνέπεζ κα απμθεοπεεί.
: Ο ηςδζηόξ απμαθήημο πνέπεζ κα ηαεμνζζεεί από ημκ πνήζηδ,
ιε αάζδ ημ ζημπό πνήζεςξ ημο πνμσόκημξ.

Μδ ηαεανζζιέκεξ
ζοζηεοαζίεξ (παηέηα)

: Σα άδεζα δμπεία ιπμνμύκ κα απμννζθεμύκ ζε πώνμοξ
οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ, ζύιθςκα ιε ηζξ ημπζηέξ οπδνεζζαηέξ
μδδβίεξ.

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά
14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ
ADR
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IMDG
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IATA
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
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14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ
ADR
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IMDG
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IATA
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
14.3 Τάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά
ADR
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IMDG
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IATA
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο
ADR
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IMDG
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IATA
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
ADR
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IMDG
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
IATA
Μδ επζηίκδοκμ οθζηό
14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε
Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία
14.7 Χύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ
θώδηθα IBC
Not available

15. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία
15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ
νπζία ή ην κείγκα
REACH - Καηάθμβμξ
οπμρήθζςκ πνμξ
αδεζμδόηδζδ μοζζώκ πμο
πνμηαθμύκ πμθύ ιεβάθδ
ακδζοπία ( Άνενμ 59).

: Αοηό ημ πνμσόκ δεκ πενζέπεζ μοζίεξ πμο πνμηαθμύκ πμθύ
ιεβάθδ ακδζοπία (Κακμκζζιόξ (ΔΚ) ανζε. 1907/2006
(REACH), Άνενμ 57).

Νμιμεεζία ζπεηζηά ημοξ
Κζκδύκμοξ από Μεβάθα
Αηοπήιαηα

: 96/82/EC
Νέα έηδμζδ:
Mδ εθανιόζζιμ
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15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ.

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο
Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο
Σμ πανόκ δεθηίμ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ ζζπύεζ ιόκμ βζα αοεεκηζηά πνμσόκηα πμο έπμοκ
ζοζηεοαζηεί ηαζ επζζδιακεεί από ηδκ KLÜBER LUBRICATION. Οζ πενζεπόιεκεξ ζημ πανόκ
δεθηίμ πθδνμθμνίεξ πνμζηαηεύμκηαζ από ηζξ δζαηάλεζξ ημο δζηαίμο πκεοιαηζηήξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ
δεκ επζηνέπεηαζ κα ακαπαναπεμύκ ή κα ηνμπμπμζδεμύκ πςνίξ ζπεηζηή νδηή ηαζ έββναθδ
έβηνζζδ ηδξ KLÜBER LUBRICATION. Οπμζαδήπμηε δζααίααζδ ημο πανόκημξ εββνάθμο
επζηνέπεηαζ ιόκμ ζημκ ααειό πμο απαζηείηαζ από ημ Νόιμ. Απαβμνεύεηαζ μπμζαδήπμηε
πεναζηένς δζάδμζδ ηςκ δεθηίςκ δεδμιέκςκ αζθαθείαξ ιαξ ηαζ ζδζαίηενα δ δδιόζζα δζάδμζδ
ημοξ (π.π. ιε ηδκ ιμνθή ηδξ ακάνηδζδξ ημοξ ςξ ανπείςκ ζημ Γζαδίηηομ πμο ιπμνμύκ κα
ιεηαθμνηςεμύκ) πςνίξ ζπεηζηή νδηή έββναθδ έβηνζζδ. Ζ KLÜBER LUBRICATION δζαεέηεζ
ζημοξ πεθάηεξ ηδξ δεθηία δεδμιέκςκ αζθαθείαξ πμο έπμοκ ηνμπμπμζδεεί ακάθμβα ιε ηζξ
εηάζημηε ζζπύμοζεξ δζαηάλεζξ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ. Κάεε πεθάηδξ είκαζ απμηθεζζηζηά
οπεύεοκμξ βζα ηδκ πεναζηένς δζααίααζδ ηςκ δεθηίςκ δεδμιέκςκ αζθα θείαξ ηαζ ηςκ
εκδεπόιεκςκ ηνμπμπμζήζεςκ ζε αοηά αάζεζ ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ ζημοξ
δζημύξ ημο πεθάηεξ, ζοκενβάηεξ ηαζ θμζπμύξ πνήζηεξ ημο πνμσόκημξ. Ζ KLÜBER
LUBRICATION δεκ πανέπεζ μπμζαδήπμηε εββύδζδ όηζ ημ πενζεπόιεκμ ηςκ δεθηίςκ δεδμιέκςκ
αζθαθε ίαξ πμο θαιαάκμοκ μζ πνήζηεξ από ηνίημοξ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ εηάζημηε ζζπύμοζα
κμιμεεζία. Όθεξ μζ πθδνμθμνίεξ ηαζ μδδβίεξ πμο πενζέπμκηαζ ζημ πανόκ δεθηίμ δεδμιέκςκ
αζθαθείαξ ααζίγμκηαζ ζε όζα είκαζ δοκαηόκ κα βκςνίγμοιε α άζεζ ηςκ δζαεέζζιςκ ζε ειάξ
πθδνμθμνζώκ ηαηά ηδκ διενμιδκία έηδμζήξ ημο. Σα δεδμιέκα αοηά απμζημπμύκ
απμηθεζζηζηά ζηδκ πενζβναθή ημο πνμσόκημξ εκόρεζ ηςκ απαζημύιεκςκ ιέηνςκ αζθαθείαξ ηαζ
δεκ απμηεθμύκ ζοκμιμθόβδζδ ζδζμηήηςκ ή εββύδζδ ηαηαθθδθόηδηαξ ημο πνμσόκημξ βζα ηάεε
ιειμκςιέκδ πενίπηςζδ, μύηε ζύζηαζδ ζοιααηζηήξ έκκμιδξ ζπέζδξ.
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