
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 (CLP) - Ελλάδα

1.
Στοιχεία της ουσίας ή του μείγματος

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Q8 Formula Advanced

Ονομασία προϊόντος Q8 Formula Advanced:

SAE 10W-40Ιξώδες ή Τύπος :

Χρήσεις Υλικού

Αριθμός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης (με
ώρες λειτουργίας)

Kuwait Petroleum Companies in the Benelux
Company Office: Brusselstraat 59, B-2018, Antwerp
Contactaddress: Petroleumkaai 7, B-2020, Antwerp
Tel. +32 3 247 38 11, Fax +32 3 216 03 42

Κατασκευαστής / Διανομέας

:

:

Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης

: Λιπαντικό λάδι για κινητήρες αυτοκινήτων

SDSinfo@Q8.com, communication preferably in English only.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ2.

Ταξινόμηση Δεν ταξινομείται.:

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της.

:Πρόσθετοι κίνδυνοι Απομακρύνει το λίπος από το δέρμα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα, ανατρέξτε στην
ενότητα 11.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP)

Ταξινόμηση : ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ - Κατηγορία 1
ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ - Κατηγορία 2

Κάποιο ποσοστό του μίγματος αποτελείται από συστατικό(ά) άγνωστης τοξικότητας:
2.4%

Σύμβολο ή σύμβολα
κινδύνου

:

ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ3.
Ουσία/Παρασκεύασμα Ιδιοσκεύασμα:

Αριθμός
CAS

% Αριθμός Ταξινόμηση (σύμφωνα
με το REACH)

Ονομασία συστατικών

Βλέπε ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των
φράσεων R που ανακοινώνονται ανωτέρω

αποστάγματα (πετρελαϊου), βαρέα παραφινικά
αποκηρωμένα με διαλύτη

64742-65-0 50-75 265-169-7 Δεν
ταξινομείται.

[2]

λιπαντικά έλαια (πετρελαϊου), C20-50,
υδρογονοκατεργασμένα βάσης ουδέτερα ελαϊου

72623-87-1 20-25 276-738-4 Δεν
ταξινομείται.

[2]

Polyolefin polyamine succinimide, polyol <25 R53 [1]

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 1/918-12-2009.
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ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ3.

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

[1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον [2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

Δεν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά που, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής και αναφορικά με τις
συγκεντρώσεις που ισχύουν, να έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον και κατά
συνέπεια δεν είναι απαραίτητη η καταχώρησή τους σε αυτήν την ενότητα.

[3] Ουσία ΑΒΤ [4] Ουσία αΑαΒ

Εκπλύνετε το στόμα με νερό.  Μετακινήστε το εκτεθειμένο άτομο στον καθαρό αέρα.
Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση.  Εάν το υλικό καταπόθηκε και το
άτομο υπό έκθεση έχει τις αισθήσεις του, παρέχετε μικρές ποσότητες νερού.  Μην
προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό.  Εάν
παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Επαφή με το δέρμα

Εκπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τις άνω και
κάτω βλεφαρίδες.  Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους.  Συνεχίστε
την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά.  Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Πλύνετε το δέρμα πολύ καλά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε αναγνωρισμένο
καθαριστικό δέρματος.  Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα.  Εάν
παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

4.
Πρώτες βοήθειες

Μετακινήστε το εκτεθειμένο άτομο στον καθαρό αέρα.  Διατηρήστε τον παθόντα
ζεστό και σε ανάπαυση.  Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν
παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από
εκπαιδευμένο προσωπικό.  Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, αναζητήστε ιατρική
φροντίδα.  Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα
συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν.  Το εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει
να κρατηθεί υπό ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες.

Σημειώσεις για τον Ιατρό Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα συμπτώματα
μπορεί να καθυστερήσουν.  Το εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει να κρατηθεί
υπό ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες.

Κατάποση

Εισπνοή

Επαφή με τα μάτια

:

:

:

:

:

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα, ανατρέξτε στην
ενότητα 11.

Προστασία των ατόμων
που παρέχουν πρώτες
βοήθειες

: Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του)
προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ5.

Εάν υπάρχει πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα
άτομα από την περιοχή του συμβάντος.  Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία
ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την
κατάλληλη εκπαίδευση.  Απομακρύνετε τους περιέκτες από την πυρκαγιά σε
περίπτωση που αυτό είναι δυνατό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος.  Χρησιμοποιείτε
ψεκασμό νερού για να διατηρείτε ψυχρούς τους εκτεθειμένους στην πυρκαγιά
περιέκτες.

Ειδικοί κίνδυνοι έκθεσης Εύφλεκτο υγρό.  Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εάν θερμανθεί, θα υπάρξει αύξηση της
πίεσης και το δοχείο μπορεί να σπάσει με τον κίνδυνο μιας επακόλουθης έκρηξης.  Η
απορροή στον υπόνομο ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Χρησιμοποιείτε ξηρές χημικές ουσίες, CO2, εκνέφωμα νερού (ομίχλη) ή αφρό.

Μέσα κατάσβεσης

:

Μη χρησιμοποιείτε υδατοπίδακα.

Κατάλληλο :

Μη κατάλληλο :

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 2/918-12-2009.
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ5.
Επικίνδυνα προϊόντα
θερμικής αποσύνθεσης

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
υλικά:
διοξείδιο του άνθρακα
μονοξείδιο του άνθρακα
οξείδια αζώτου
οξείδια θείου

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική εξάρτηση και
αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης (SCBA) με μάσκα ολόκληρου
προσώπου.

Ειδικός προστατευτικός
εξοπλισµός για τους
πυροσβέστες

:

:

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Προσωπικές προφυλάξεις

Σταματήστε τη διαρροή εάν δεν υπάρχει κίνδυνος.  Απομακρύντε τους περιέκτες από
το χώρο του χυμένου υλικού.  Αποτρέψτε την είσοδο σε υπονόμους, υδροροές,
υπόγεια ή περιορισμένες περιοχές.  Εκπλύνετε τις διαρροές σε σταθμό καθαρισμού
βιομηχανικών λυμάτων ή ακολουθήστε την εξής διαδικασία.  Περιορίστε και συλλέξτε
την έκχυση με μη καύσιμα απορροφητικά υλικά όπως π.χ. άμμο, γη, βερμικουλίτη ή
γη διατόμων, και τοποθετήστε σε δοχείο απορριμμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς (βλ. παράγραφο 13).  Χρησιμοποιήστε όργανα για προστασία από
σπινθήρες και εξοπλισμό που είναι ασφαλής από έκρηξη.  Αποθέστε το υλικό
χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια.
Σημείωση: Βλέπε ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης και
ενότητα 13 για την εξάλειψη των αποβλήτων.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

:

: 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.  Σβήστε
όλες τις πηγές ανάφλεξης.  Μη ρίχνετε φωτοβολίδες, μην καπνίζετε και ανάβετε
φλόγες στην περιοχή κινδύνου.  Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8).

Αποφεύγεται το σκόρπισμα 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.  Αραιώστε με νερό και σφουγγαρίστε εάν είναι
υδατοδιαλυτό.  Εναλλακτικά, ή, αν είναι υδατοδιαλυτό, απορροφήστε με αδρανή
ξηρό υλικό και τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης αποβλήτων.
Χρησιμοποιήστε όργανα για προστασία από σπινθήρες και εξοπλισμό που είναι
ασφαλής από έκρηξη.  Αποθέστε το υλικό χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης
καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια.

Μικρη ποσοτητα χυμενου
υλικου

:

Μέθοδοι καθαρισμού

Χειρισμός

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ7.
Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8).  Η
κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε
χώρους χειρισμού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού.  Οι
εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια και το πρόσωπο πριν από την κατανάλωση
φαγητού και ποτών και το κάπνισμα.  Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
Όταν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, να φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα.  Μην
εισέρχεστε σε χώρους αποθήκευσης και σε περιορισμένους χώρους εάν δεν
εξαερίζονται επαρκώς.  Αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε μακριά από θερμότητα,
σπινθήρες, γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.  Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό
εξοπλισμό που παρέχει προστασία από έκρηξη (εξαερισμός, φωτισμός και χειρισμός
υλικού).  Χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν παράγουν σπίθες.  Πάρτε προφυλακτικά
μέτρα κατά των ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων.  Για να αποφύγετε την πρόκληση
πυρκαγιάς ή έκρηξης, απάγετε το στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται κατά τη
μεταφορά, με γείωση και συνένωση των περιεκτών και του εξοπλισμού πριν από τη
μεταφορά του υλικού.

:

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 3/918-12-2009.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ7.
Αποθήκευση

Υλικά συσκευασίας

Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  Αποθηκεύετε σε ξεχωριστό
και εγκεκριμένο χώρο.  Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη προστατευμένο από την
άμεση ηλιοβολή σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από
ασύμβατα υλικά (βλ. ενότητα 10) και τροφή και ποτό.  Εξαλείψτε όλες τις πηγές
ανάφλεξης.  Διαχωρίστε από οξειδωτικά υλικά.  Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά
κλειστό και σφραγισμένο ωσότου να είναι έτοιμος προς χρήση.  Κλείνετε ερμητικά και
πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να
αποτραπεί διαρροή.  Να μην φυλάσσεται σε δοχεία χωρίς ετικέτα.  Να
χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του
περιβάλλοντος.

:

Συνιστάται : Χρησιμοποιείτε τον αρχικό περιέκτη.

Ονομασία συστατικών Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας

Συνιστώμενες διαδικασίες
παρακολούθησης

Οριακές τιμές έκθεσης

Αν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά για τα οποία έχουν οριστεί όρια έκθεσης,
ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ατόμων, η
παρακολούθηση της ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας ή η βιολογική
παρακολούθηση ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος
αερισμού του χώρου ή άλλα μέτρα ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για χρήση
προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού.  Πρέπει να γίνει αναφορά στις
προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN 689 για τις μεθόδους αξιολόγησης
της έκθεσης με εισπνοή χημικών ουσιών καθώς και τα εθνικά κείμενα αναφοράς για
τις μεθόδους καθορισμού επικίνδυνων ουσιών.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστασία των χεριών

Χρησιμοποιήστε σωστά τοποθετημένη αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρος ή
τροφοδοσίας αέρος, εγκεκριμένου προτύπου, σε περίπτωση που από την
αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο.  Η επιλογή του
αναπνευστήρα πρέπει να βασίζεται σε γνωστά ή αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης,
τους κινδύνους του προϊόντος και τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του επιλεγμένου
αναπνευστήρα.

Όταν χειρίζεστε χημικά προϊόντα, πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια
εγκεκριμένου προτύπου που είναι ανθεκτικά στις χημικές ουσίες και αδιαπέραστα,
σε περίπτωση που από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο.

Αναπνευστική προστασία :

:

:

Έλεγχοι επαγγελματικής
έκθεσης

: Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή εξαερισμό.  Χρησιμοποιείτε περιβλήματα
διεργασιών, τοπικό εξαερισμό ή άλλους μηχανικούς ελέγχους ώστε η έκθεση των
εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους να παραμείνουν κάτω από οποιαδήποτε
συνιστώμενα ή νομοθετημένα όρια.  Οι μηχανικοί έλεγχοι πρέπει επίσης να
διατηρηθούν τις συγκεντρώσεις αερίων, ατμών ή σκόνης κάτω από τα χαμηλότερα
όρια εκρηκτικότητας.  Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό εξαερισμού που παρέχει
προστασία από έκρηξη.

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.  Πρέπει να
χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για την αφαίρεση δυνητικώς μολυσμένου
ρουχισμού.  Πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή
του.  Βεβαιωθείτε ότι κοντά στην τοποθεσία εργασίας βρίσκονται σταθμοί για την
έκπλυση των ματιών και ντους ασφαλείας.

Έλεγχοι έκθεσης

αποστάγματα (πετρελαϊου), βαρέα παραφινικά
αποκηρωμένα με διαλύτη

PD 90/1999 (Ελλάδα, 8/2007).
Οριακή Τιµή Έκθεσης: 5 mg/m³ 8 ώρα(ες).

λιπαντικά έλαια (πετρελαϊου), C20-50,
υδρογονοκατεργασμένα βάσης ουδέτερα ελαϊου

EU OEL (Ευρώπη).
TWA: 5 mg/m³, (λάδι Ομίχλη)

Μέτρα υγιεινής :

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 4/918-12-2009.
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8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένου προτύπου
ποιότητας, όταν από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο για την αποφυγή έκθεσης σε πιτσίλισμα, εκνεφώματα ή σκόνη.

Προστασία των ματιών :

Προστασία του δέρματος Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώμα πρέπει να γίνεται
ανάλογα με τον τύπο εργασίας και τους κινδύνους που εμπεριέχει. Την εξάρτηση
πρέπει να εγκρίνει ειδικός πριν το χειρισμό αυτού του προϊόντος.

:

Έλεγχοι περιβαλλοντικής
έκθεσης

: Οι εκπομπές από το σύστημα αερισμού ή τον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας
πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι
απαραίτητοι μηχανισμοί καθαρισμού του αέρα από τα καπναέρια, φίλτρα ή
κατασκευαστικές τροποποιήσεις στον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας, ώστε να
μειωθούν οι εκπομπές και να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα.

>300°C (>572°F)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σημείο τήξης

Σημείο ζέσης

Πίεση Ατμών

Σχετική πυκνότητα

Διαλυτότητα

<-24°C (<-11.2°F)

0.872

<0.013 kPa (<0.1 mm Hg)

Αδιάλυτο στα ακόλουθα υλικά: κρύο νερό και καυτό νερό.

pH

Θερμοκρασία
αυτανάφλεξης

Σημείο ανάφλεξης

>300°C (>572°F)

Ανοικτο κυπελλο: >200°C (>392°F) [ASTM D92.]

9.

8

:

:

:

:

:

:

:

:

Γενικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

Άλλα στοιχεία

Φυσική κατάσταση Υγρό. [Ελαιώδες υγρό.]

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.Οσμή

Καφέ.Χρώμα

:

:

:

Όψη : Διαυγές.

Ιξώδες (40°C) 98.5 cSt:
Ιξώδες (100°C) 14.5 cSt:

Επικίνδυνα υλικά
αποσύνθεσης

Συνθήκες προς αποφυγήν Αποφύγετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης (σπινθήρα ή φλόγα).  Μη συμπιέζετε,
κόβετε, συγκολλείτε, χαλκοκολλείτε, τρυπάτε, τρίβετε και μην εκθέτετε τέτοιους
περιέκτες σε θερμότητα ή σε πηγές ανάφλεξης.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

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

Το προϊόν είναι σταθερό.Χημική ευστάθεια

10.

Αντιδραστικό ή μη συμβατό με τα παρακάτω υλικά:
οξειδωτικά υλικά

:

:

:

Υλικά προς αποφυγήν :

Πιθανότητα επικίνδυνων
αντιδράσεων

: Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτουν επικίνδυνες
αντιδράσεις.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 5/918-12-2009.
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Δυνητικές χρόνιες επιδράσεις στην υγεία

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ11.
Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία

Εισπνοή : Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία.  Οι
σοβαρές επενέργειες μπορεί να καθυστερήσουν μετά την έκθεση.

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.:Κατάποση

Επαφή με το δέρμα : Ενδέχεται να προκαλέσει ξηρότητα και ερεθισμό στο δέρμα.

Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών.:Επαφή με τα μάτια

λιπαντικά έλαια
(πετρελαϊου), C20-50,
υδρογονοκατεργασμένα
βάσης ουδέτερα ελαϊου

LD50 Δερματικό Κουνέλι >2000 mg/kg -

LD50 Στοματικό Αρουραίος >2000 mg/kg -

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

Αποτέλεσμα Είδος Δόση Έκθεση

Χρόνιες επιδράσεις Η παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να απολιπάνει το δέρμα και
να οδηγήσει σε ερεθισμό, σκάσιμο ή/και δερματίτιδα.

:

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.Καρκινογένεση :

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.Μεταλλακτικότητα :

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.Δυναμικό τερατογένεσης :

Επιπτώσεις κατά την
ανάπτυξη

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Επιπτώσεις στη
γονιμότητα

: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Ενδείξεις/συμπτώματα υπερβολικής έκθεσης

Δέρμα Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
ερεθισμός
ξηρότητα
σχηματισμός σκασιμάτων

:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ12.

Λοιπές πληροφορίες για το περιβάλλον

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

Διάρκεια ημιζωής στο νερό Φωτόλυση Βιοδιασπασιμότητα

Υδάτινη οικοτοξικότητα

λιπαντικά έλαια
(πετρελαϊου), C20-50,
υδρογονοκατεργασμένα
βάσης ουδέτερα ελαϊου

IC50 >100 mg/l Ψάρι 96 ώρες

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

ΕίδοςΑποτέλεσμα Έκθεση

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

λιπαντικά έλαια
(πετρελαϊου), C20-50,
υδρογονοκατεργασμένα
βάσης ουδέτερα ελαϊου

OECD 301B 49 % - 28 ημέρες - -

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

Δοκιμασία ΔόσηΑποτέλεσμα Μόλυσμα

Οικοτοξικότητα : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 6/918-12-2009.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ12.

LogPow BCF Ενδεχόμενος

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Ονομασία
προϊόντος/συστατικών

λιπαντικά έλαια
(πετρελαϊου), C20-50,
υδρογονοκατεργασμένα
βάσης ουδέτερα ελαϊου

>4 - υψηλό

λιπαντικά έλαια
(πετρελαϊου), C20-50,
υδρογονοκατεργασμένα
βάσης ουδέτερα ελαϊου

- - Εγγενές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ13.

130205Ευρωπαϊκός κατάλογος
αποβλήτων (EWC)

:

Σύμφωνα με τις παρούσες γνώσεις του προμηθευτή, το προϊόν αυτό δεν θεωρείται
επικίνδυνο απόβλητο, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ της Ε.Ε.

Επικίνδυνα απόβλητα :

Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι
δυνατό.  Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα
κατάλοιπα των προϊόντων.  Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με
ασφαλή τρόπο.  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.  Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου
υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και
υπονόμους.

:Μέθοδοι διάθεσης

13 02 05* µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση
τα ορυκτά

Τάξη κατά
ADR/RID

14.
Διεθνείς κανονισμοί μεταφοράς

- - -

Τάξη IMDG - - -

-Not
regulated.

Τάξη κατά ΙΑΤΑ -

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

-- -Δεν
υπόκειται σε
κανονισμό.

Στοιχεία σχετικά
με τις
κανονιστικές
διατάξεις

Αριθµός
OHE

Οικεία ονομασία
αποστολής

Κατηγορίες ΟΣ* Ετικέτα

-

Δεν
υπόκειται σε
κανονισμό.

Not
regulated.

Τάξη κατά
ADN/ADNR

ΟΣ* : Ομάδα συσκευασίας

Πρόσθετα στοιχεία

-

-

-

-

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 7/918-12-2009.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ15.

Κανονισμοί ΕΕ

Προειδοποίηση κινδύνου
για την αφή

Ναι, ισχύει.

Λοιποί κανονισμοί ΕΕ

:

Χρήση προϊόντος Καταναλωτικές εφαρμογές, Βιομηχανικές εφαρμογές, Επαγγελματικές εφαρμογές.:

National Inventory List : Απογραφή Αυστραλίας (AICS - Απογραφή Χημικών Ουσιών για την
Αυστραλία): Δεν προσδιορίζεται.
Απογραφή Κίνας (IECSC - Απογραφή Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών στην
Κίνα): Δεν προσδιορίζεται.
Απογραφή Ιαπωνίας: Δεν προσδιορίζεται.
Απογραφή Κορέας: Δεν προσδιορίζεται.
Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας (NZIoC): Δεν προσδιορίζεται.
Απογραφή Φιλιππίνων (PICCS - Απογραφή Χημικών Προϊόντων και Χημικών
Ουσιών για τις Φιλιππίνες): Δεν προσδιορίζεται.
Απογραφή ΗΠΑ (TSCA 8b - Νόμος Ρύθμισης Τοξικών Ουσιών): Δεν
προσδιορίζεται.
Απογραφή Ευρώπης: Δεν προσδιορίζεται.
Απογραφή Καναδά: Δεν προσδιορίζεται.

Αξιολόγησης Χημικής
Ασφάλειας

: Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις
χημικής ασφάλειας.

Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP)

Προειδοποιητική λέξη :

Δηλώσεις επικινδυνότητας :

Πρόληψη :

Δηλώσεις προφύλαξης

Απόκριση :

Αποθήκευση :

Διάθεση :

Προσοχή

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  Μην το χρησιμοποιήσετε
πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  Χρησιμοποιείτε μέσα
ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.  Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  Μακριά
από παιδιά.  Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.  Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας
δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.  Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να
έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:  Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:  Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

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

Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH)

Το προϊόν αυτό δεν είναι ταξινομημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.Φράσεις κινδύνου :

Σύμβολο ή σύμβολα
κινδύνου

:

: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ - Κατηγορία 1
ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ - Κατηγορία 2

Κάποιο ποσοστό του μίγματος αποτελείται από συστατικό(ά) άγνωστης τοξικότητας:
2.4%

Ταξινόμηση

Επιπρόσθετες
Προειδοποιητικές Φράσεις

: Περιέχει Calcium long chain alkaryl sulphonate. Μπορείνα προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.  Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη
εφόσον ζητηθεί.

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 8/918-12-2009.
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ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

18-12-2009.

Ιστορικο

16.

Ημερομηνία εκτύπωσης

Ημερομηνία έκδοσης/
Ημερομηνία αναθεώρησης

Έκδοση

Από όσο γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, ούτε ο ανωτέρω
αναφερόμενος προμηθευτής ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του εταιρείες δεν αναλαμβάνουν
οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του
χρήστη. Όλα τα υλικά ενδέχεται να παρουσιάζουν άγνωστους κινδύνους και πρέπει να χρησιμοποιούνται με
προσοχή. Παρότι ορισμένοι κίνδυνοι περιγράφονται στο παρόν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτοί είναι
οι μοναδικοί κίνδυνοι που υπάρχουν.

Ειδοποίηση για τον αναγνώστη

:

:

:

Πλήρες κείμενο φράσεων R
που αναφέρονται στις
Ενότητες 2 και 3 - Ελλάδα

: R53- Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.

Υποδεικνύει στοιχεία που έχουν μεταβληθεί από προηγούμενη έκδοση.

18-12-2009.

2

Παράρτημα

Ημερομηνία
έκδοσης/Ημερομηνία
αναθεώρησης

: 9/918-12-2009.


