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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουςίασ/παραςκευάςματοσ και εταιρείασ/επιχείρθςθσ
1.1. Αναγνωριςτικόσ κωδικόσ προϊόντοσ
Εμπορικι ονομαςία:

Υγρό προςάναμμα( για κάρβουνα )

Ρεριγραφι προϊόντοσ:

Αποαρωματιςμζνοι Υδρογονάνκρακεσ

Πνομα Καταχϊρθςθσ :

Υδρογονάνκρακεσ, C11-C14, n-αλκάνια, ιςοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά

Αρικμόσ καταχϊριςθσ: 01-2119456620-43-0000: 01-2119456620-43
1.2. Συναφείσ προςδιοριηόμενεσ χριςεισ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ και αντενδεικνυόμενεσ χριςεισ
Ρροβλεπόμενθ χριςθ: Υγρό καφςθσ για τθν ψθςταριά / Διαλφτθσ
Ρροςδιοριηόμενων Χριςεων:
Χριςθ ωσ καυςίμου - Καταναλωτι
Χριςεισ που αντενδείκνυνται: Αυτό το προϊόν δεν ςυνιςτάται για κάκε βιομθχανικι, επαγγελματικι ι χριςθ των
καταναλωτϊν εκτόσ από τισ προςδιοριηόμενεσ χριςεισ παραπάνω.
Δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιται ωσ καφςιμο κινθτιρων, λιπαντικό ι για ςκοποφσ κζρμανςθσ ςε κερμάςτρεσ
πετρελαίου!
1.3. Στοιχεία του προμθκευτι του δελτίου δεδομζνων αςφαλείασ
Ραραςκευαςτισ: Sel Chemie B.V.
Broekstraat 23
NL-7122 MN Aalten Netherlands
Tel: +31 543 471956
Fax: +31 543 476600
E-Mail : info@selchemie.com
Internet : www.selchemie.com
1.4. Αρικμόσ τθλεφϊνου επείγουςασ ανάγκθσ: Τθλ. Κζντρου Δθλθτθριάςεων

210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Ρροςδιοριςμόσ επικινδυνότθτασ
2.1. Ταξινόμθςθ τθσ ουςίασ ι του μείγματοσ
Ταξινόμθςθ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ 1272/2008
Τοξικότθτα αναρρόφθςθ: Κατθγορία 1.
H304: Μπορεί να προκαλζςει κάνατο ςε περίπτωςθ κατάποςθσ και διείςδυςθσ ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ.
Tαξινόμθςθ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 67/548 / ΕΟΚ / 1999/45 ΕΚ
| Xn: R65 | R66 |
Επιβλαβζσ.
R65: Επιβλαβζσ: μπορεί να προκαλζςει βλάβθ ςτουσ πνεφμονεσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ.
R66: Ραρατεταμζνθ ζκκεςθ μπορεί να προκαλζςει ξθρότθτα δζρματοσ ι ςκάςιμο.
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2.2. Στοιχεία επιςιμανςθσ
Τα ςτοιχεία επιςιμανςθσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ 1272/2008
Ρεριζχει: Υδρογονάνκρακεσ, C11-C14, n-αλκάνια, ιςοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά EC N°: 926-141-6
Eικονογράμματα:

Ρροειδοποιθτικι λζξθ: Κίνδυνοσ
Φράςεισ κινδφνου:
Μια μόνο ςταγόνα υγρό προςάναμμα-ι ακόμα και το πιπίλιςμα του φυτιλιοφ των λυχνιϊν - μπορεί να οδθγιςει ςε
πνευμονικι βλάβθ που να απειλι τθ ηωι.
H304: Μπορεί να προκαλζςει κάντο ςε περίπτωςθ κατάποςθσ και ειςόδου ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ.
EUH066: Ραρατεταμζνθ ζκκεςθ μπορεί να προκαλζςει ξθρότθτα δζρματοσ ι ςκάςιμο.
Φράςεισ αςφαλείασ:
P301+P310: ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΚΑΤΑΡΟΣΘΣ: Καλζςτε αμζςωσ το ΚΕΝΤΟ ΔΘΛΘΤΘΙΑΣΕΩΝ ι ζνα γιατρό.
P331: Μθν προκαλζςετε εμετό.
P102: Φυλάςςεται μακριά απο παιδιά.
P405: Φυλάςςεται κλειδωμζνο.
P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ κανονιςμοφσ.
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Φυςικοί / χθμικοί κίνδυνοι:
Το υλικό μπορεί να ςυςςωρεφςει ςτατικά φορτία τα οποία ενδζχεται να προκαλζςουν ανάφλεξθ. Το υλικό μπορεί
να απελευκερϊςει ατμοφσ που αποτελοφν άμεςα εφφλεκτα μείγματα. Συςςϊρευςθ ατμϊν μπορεί να εκραγοφν εάν
αναφλεγοφν. Εφφλεκτο.
Κίνδυνοι για τθν υγεία:
Μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό ςτα μάτια, τθ μφτθ, το λαιμό και τουσ πνεφμονεσ. Ραρατεταμζνθ ζκκεςθ μπορεί
να προκαλζςει ξθρότθτα δζρματοσ ι ςκάςιμο.
Κίνδυνοι για το περιβάλλον:
Δεν ζχουν προςδιοριςτεί ςθμαντικοί κίνδυνοι. Το υλικό δεν πλθροί τα κριτιρια PBT θ vPvB ςφμφωνα με το REACH
Ραράρτθμα XIII.
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ΤΜΗΜΑ 3: Σφνκεςθ/πλθροφορίεσ για τα ςυςτατικά
3.1 Ουςίεσ: Αυτό το υλικό ορίηεται ωσ μια ουςία
Αναφερόμενθ επικίνδυνθ ουςία (εσ), ςφμφωνα με τα κριτιρια ταξινόμθςθσ και / ι με ζνα όριο ζκκεςθσ (ΟΕΕ)
Πνομα

EC#

Καταχϊρθςθ #

Υδρογονάνκρακεσ, C11-C14, n-αλκάνια,
ιςοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά

926-141-6 01-2119456620-43

Πνομα

EC#

Υδρογονάνκρακεσ, C11-C14, n-αλκάνια,
ιςοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά

926-141-6 01-2119456620-43

Καταχϊρθςθ #

Συγκζντρωςθ *
100%

Συγκζντρωςθ *
100%

GHS/CLP
ταξινόμθςθ
Asp. Tox. 1
H304, EUH066

DSD Σφμβολα /
φράςεισ κινδφνου
Xn:R65, R66

3.2 Μείγματα: Δεν ιςχφει. Αυτό το προϊόν ρυκμίηεται ωσ ουςία.
ΤΜΗΜΑ 4: Μζτρα πρϊτων βοθκειϊν
4.1. Ρεριγραφι των μζτρων πρϊτων βοθκειϊν
Ειςπνοι
Απομακρφνετε τον τραυματία από περαιτζρω ζκκεςθ. Για εκείνουσ που παρζχουν βοικεια, να αποφεφγετε τθν
ζκκεςθ ςτον εαυτό ςασ ι ςτουσ άλλουσ. Χρθςιμοποιιςτε κατάλλθλθ αναπνευςτικι προςταςία. Εάν παρουςιαςτεί
ερεκιςμόσ του αναπνευςτικοφ, ηάλθ, ναυτία, ι απϊλεια των αιςκιςεων, αναηθτιςτε άμεςθ ιατρικι βοικεια. Αν θ
αναπνοι ζχει ςταματιςει, βοθκιςτε τον αεριςμό με μια μθχανικι ςυςκευι ι χριςθ ανάνθψθσ ςτόμα-με-ςτόμα .
Επαφι δζρματοσ
Ρλφνετε τισ περιοχζσ επαφισ με ςαποφνι και νερό. Αφαιρζςτε τθ μολυςμζνθ ενδυμαςία. Ρλφνετε τα μολυςμζνα
ροφχα πριν από τθν επαναχρθςιμοποίθςθ.
Επαφι ςτα μάτια
Ξεπλφνετε καλά με νερό. Εάν παρουςιαςτεί ερεκιςμόσ, ηθτιςτε ιατρικι βοικεια.
Κατάποςθ
Ηθτιςτε άμεςθ ιατρικι φροντίδα. Μθν προκαλείτε εμετό.
4.2. Σθμαντικότερα ςυμπτϊματα και επιδράςεισ, οξείεσ ι μεταγενζςτερεσ
Ρονοκζφαλοσ, ηάλθ, υπνθλία, ναυτία και άλλεσ επιδράςεισ ςτο ΚΝΣ. Ερυκρότθτα, ξθρό ρωγμζσ του δζρματοσ.
4.3. Ζνδειξθ οιαςδιποτε απαιτοφμενθσ άμεςθσ ιατρικισ φροντίδασ και ειδικισ κεραπείασ
Σε περίπτωςθ κατάποςθσ, το υλικό μπορεί να αναρροφάται μζςα ςτουσ πνεφμονεσ και να προκαλζςει χθμικι
πνευμονίτιδα. Αντιμετωπίςτε ςωςτά.
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ΤΜΗΜΑ 5: Μζτρα για τθν καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ

5.1. Ρυροςβεςτικά μζςα
Κατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ: Χρθςιμοποιιςτε εκνζφωςθ νεροφ, αφρό, ξθρζσ χθμικζσ ουςίεσ ι διοξείδιο του
άνκρακα (CO2) για τθν κατάςβεςθ τθσ φλόγασ.
Ακατάλλθλα μζςα πυρόςβεςθσ: Άμεςθ ροι νεροφ.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν ουςία ι το μείγμα
Επικίνδυνα προϊόντα καφςθσ: Καπνόσ, ανακυμιάςεισ, ατελισ καφςθ μπορεί να προκαλζςει οξείδια του άνκρακα.
5.3. Συςτάςεισ για τουσ πυροςβζςτεσ
Οδθγίεσ Ρυρόςβεςθσ: Εκκενϊςτε τθν περιοχι. Αποτρζψτε το μολυςμζνο πυροςβεςτικό νερό. Μθν το αφιςετε να
ειςζλκει ςτα ανοιχτά φδατα ςτο αποχετευτικό ι ςτθν παροχι πόςιμου νεροφ. Οι πυροςβζςτεσ πρζπει να
χρθςιμοποιοφν ςυνικθ μζςα προςταςίασ, και ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, αυτοδφναμθ αναπνευςτικι ςυςκευι (SCBA).
Χρθςιμοποιείτε ψεκαςμό νεροφ για τθν ψφξθ εκτεκειμζνων επιφάνειων και για τθν προςταςία του προςωπικοφ.
Αςυνικιςτοι κίνδυνοι πυρκαγιάσ: Εφφλεκτο. Επικίνδυνα υλικά. Οι πυροςβζςτεσ πρζπει να ενθμερωκοφν για τον
προςτατευτικό εξοπλιςμό που αναφζρεται ςτο τμιμα 8.
ΟΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σθμείο ανάφλεξθσ *Μζκοδοσ+: > 61ºC *ASTM D-93]
Ανϊτερα / Κατϊτερα Εφφλεκτα Πρια (κατά προςζγγιςθ όγκοσ% ςτον αζρα): UEL: 7.0 ΚΟΕ: 0.6 *κατά παρζκταςθ+
Θερμοκραςία αυτοανάφλεξθσ: > 200 ° C *κατά παρζκταςθ+

ΤΜΗΜΑ 6. Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τυχαίασ ζκλυςθσ

6.1. Ρροςωπικζσ προφυλάξεισ, προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ και διαδικαςίεσ ζκτακτθσ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
Σε περίπτωςθ διαρροισ ι τυχαίασ απελευκζρωςθσ, ενθμερϊςτει τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςφμφωνα με όλουσ τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
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ΜΕΤΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αποφφγετε τθν επαφι με χυμζνο υλικό. Ρροειδοποίθςτε ι εκκζνωςτε τουσ κάτοικουσ ςτθν περιοχι και ςτισ
υπινεμεσ περιοχζσ, αν απαιτείται, λόγω τθσ τοξικότθτασ ι ευφλεκτότθτασ του υλικοφ. Δείτε το Τμιμα 5 για
πυρόςβεςθ πλθροφορίεσ. Δείτε τθν ενότθτα Αναγνϊριςθ κινδφνου για ςθμαντικοφσ κινδφνουσ. Δείτε Ενότθτα 4
για Ρρϊτεσ Βοικειεσ, Συμβουλζσ. Δείτε Ενότθτα 8 για τθν παροχι ςυμβουλϊν ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ
για τον εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ. Ρρόςκετα μζτρα προςταςίασ μπορεί να είναι απαραίτθτα, ανάλογα με τισ
ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ ι / και τθν κρίςθ των εμπειρογνωμόνων από τισ πρϊτεσ βοικειεσ.
Για πρϊτεσ βοικειεσ: Αναπνευςτικι προςταςία: το ιμιςυ του προςϊπου ι για ολόκλθρο το πρόςωπο
αναπνευςτικι ςυςκευι με φίλτρο (α) για ατμοφσ οργανικισ και, κατά περίπτωςθ, H2S, ι αυτοδφναμθ αναπνευςτικι
ςυςκευι (SCBA) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ διαρροισ και δυνθτικό επίπεδο τθσ
ζκκεςθσ. Εάν θ ζκκεςθ δεν μπορεί να χαρακτθριςκεί πλιρωσ ι ελλιπισ ατμόςφαιρα του οξυγόνου είναι δυνατι ι
αναμενόμενθ, SCBA ςυνιςτάται. Τα γάντια εργαςίασ που είναι ανκεκτικά ςε αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ
ςυνιςτάται. Σθμείωςθ: γάντια καταςκευαςμζνα από οξικό πολυβινφλιο (PVA) δεν είναι ανκεκτικά ςτο νερό και δεν
είναι κατάλλθλα για χριςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Χθμικά γυαλιά ςυνιςτάται αν πιτςιλίςμα ι επαφισ με τα μάτια είναι
δυνατι. Μικρζσ διαρροζσ: κανονικά αντιςτατικά ροφχα εργαςίασ είναι ςυνικωσ επαρκι. Μεγάλεσ διαρροζσ:
ολόςωμθ φόρμα, ανκεκτικϊν ςε χθμικά, με αντιςτατικό υλικό ςυνιςτάται.
6.2. Μζτρα προςταςίασ περιβάλλοντοσ
Μεγάλεσ διαρροζσ: Σκάψτε πολφ πιο μπροςτά από υγρό που ζχει χυκεί για μεταγενζςτερθ ανάκτθςθ και διάκεςθ.
Εμποδίςτε τθν είςοδο ςε κανάλια νεροφ, υπονόμουσ, υπόγεια ι περιοριςμζνεσ περιοχζσ.
6.3 Μζκοδοι και υλικά αναχαίτθςθσ και κακαριςμοφ

Διαρροι ςτο ζδαφοσ: Σταματιςτε τθ διαρροι εάν μπορείτε να το κάνετε χωρίσ κίνδυνο. Απορροφιςτε ι καλφψτε
με ξθρό χϊμα, άμμο ι άλλο μθ καφςιμο υλικό και μεταφζρετε ςε δοχεία. Ανάκτθςθ με άντλθςθ ι με κατάλλθλα
απορροφθτικά.
Διαρροι ςτο νερό: Σταματιςτε τθ διαρροι εάν μπορείτε να το κάνετε χωρίσ κίνδυνο. Ρροειδοποίθςτε άλλεσ
ναυτιλιακζσ. Αφαιρζςτε από τθν επιφάνεια με ξάφριςμα ι με κατάλλθλα απορροφθτικά υλικά. Ηθτιςτε τθ
ςυμβουλι ενόσ ειδικοφ πριν τθ χριςθ διαςποράσ.
Θ διαρροι ςτο νερό και θ διαρροι ςτο ζδαφοσ βαςίηονται ςε ςυςτάςεισ ςτο πικανότερο ςενάριο διαρροισ για
αυτό το υλικό, Ωςτόςο, γεωγραφικζσ ςυνκικεσ, άνεμοσ, κερμοκραςία, (και ςτθν περίπτωςθ διαρροισ ςε υδάτινο
περιβάλλον) κυμάτων και τθν τρζχουςα κατεφκυνςθ και τθν ταχφτθτα μπορεί να επθρεάςει ςε μεγάλο βακμό τα
κατάλλθλα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν. Για το λόγο αυτό,ςυμβουλευτείται τοπικοφσ εμπειρογνϊμονεσ.
Σθμείωςθ: Οι τοπικοί κανονιςμοί μπορεί να επιβάλλουν ι να περιορίςουν τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν.
6.4 Αναφορζσ ςε άλλα κεφάλαια
Δείτε το Τμιμα 6.1.

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ
ςφμφωνα με τθν Οδθγία (ΕΚ) αρικμ. 1907/2006

ΤΓΡΟ ΠΡΟΑΝΑΜΜΑ
Έκδοςθ 1.1
Ημερομθνία: 25 Μαρτίου 2014

Σελίδα 6 από 16

ΤΜΗΜΑ 7. Χειριςμόσ και αποκικευςθ
7.1.Ρροφυλάξεισ για αςφαλι χριςθ
Αποφεφγετε τθν επαφι με το δζρμα. Αποτρζψτε μικρζσ ποςότθτεσ χυμζνων υλικϊν και διαρροζσ για να
αποφευχκεί ο κίνδυνοσ ολίςκθςθσ. Το υλικό μπορεί να ςυςςωρεφςει ςτατικά φορτία τα οποία μπορεί να
προκαλζςουν θλεκτρικι ςπίκα (πθγι ανάφλεξθσ). Πταν το υλικό χειρίηεται χφμα, ζνασ θλεκτρικόσ ςπινκιρασ
μπορεί να προκαλζςει ανάφλεξθ τυχόν εφφλεκτων ατμϊν από υγρά ι υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν (π.χ.,
κατά τθ διάρκεια εργαςειϊν φόρτωςθσ). Χρθςιμοποιιςτε τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ ςφνδεςθσ ι / και γείωςθσ.
Εντοφτοισ, θ ςφνδεςθ και γείωςθ δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο από τθν ςυςςϊρευςθ ςτατικοφ φορτίου.
Συμβουλευτείτε τισ τοπικζσ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για οδθγίεσ. Ρρόςκετεσ αναφορζσ περιλαμβάνουν American
Petroleum Institute 2003 (Ρροςταςία κατά αναφλζξεισ που προκφπτουν από ςτατικά φορτία, ςπινκιρεσ και
τυχαίων ρευμάτων) ι τθν Εκνικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ από τισ Ρυρκαγιζσ 77 (Συνιςτϊμενθ πρακτικι για ςτατικοφ
θλεκτριςμοφ) ι CENELEC CLC / TR 50404 (Θλεκτροςτατικι - Κϊδικασ πρακτικισ για τθν αποφυγι των κινδφνων λόγω
ςτατικοφ θλεκτριςμοφ).
Θερμοκραςία φόρτωςθσ / εκφόρτωςθσ: *περιβάλλοντοσ+
Θερμοκραςία μεταφοράσ: *περιβάλλοντοσ+
Ρίεςθ μεταφοράσ: *περιβάλλοντοσ+
Στατικι ςυςϊρευςθ: Το υλικό αυτό είναι ζνασ ςτατικόσ ςυςςωρευτισ. Ζνα υγρό τυπικά κεωρείται ζνασ μθ
αγϊγιμοσ ςτατικόσ ςυςςωρευτισ εάν θ αγωγιμότθτα του είναι κάτω από 100 pS/m(100x10E-12 Siemens ανά μζτρο)
και κεωρείται ζνασ θμιαγϊγιμο, ςτατικόσ ςυςςωρευτισ εάν θ αγωγιμότθτα του είναι κάτω από 10 000 pS/m.
Είτε ζνα υγρό είναι μθ αγϊγιμο ι θμιαγϊγιμο, τα προλθπτικά μζτρα είναι τα ίδια. Ζνασ αρικμόσ παραγόντων, π.χ.
κερμοκραςία υγροφ, παρουςία προςμείξεων, αντι-ςτατικά πρόςκετα και διικθςθ μπορεί να επθρεάςει ςθμαντικά
τθν αγωγιμότθτα του υγροφ.
7.2. Συνκικεσ αςφαλοφσ αποκικευςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου οποιονδιποτε αςυμβατοτιτων
Θ επιλογι του δοχείου, για παράδειγμα δοχείο αποκικευςθσ, μπορεί να επθρεάςουν τθ ςυςςϊρευςθ ςτατικοφ
φορτίου και διάχυςθ. Διατθριςτε το δοχείο κλειςτό. Χειριςτείτε τα δοχεία με προςοχι. Ανοίξτε αργά, προκειμζνου
να ελζγξει πικανι απελευκζρωςθ τθσ πίεςθσ. Φυλάςςεται ςε δροςερό, καλά αεριηόμενο χϊρο. Δοχεία
αποκικευςθσ πρζπει να είναι γειωμζνα και ςυνδεδεμζνα. Στακερά δοχεία αποκικευςθσ, δοχεία μεταφοράσ και
ςχετικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι γειωμζνα και ςυνδεδεμζνα προσ πρόλθψθ ςυςςϊρευςθσ ςτατικοφ
θλεκτριςμοφ.
Θερμοκραςία αποκικευςθσ: *περιβάλλοντοσ+
Ρίεςθ αποκικευςθσ: *περιβάλλοντοσ+
Κατάλλθλα δοχεία / Συςκευαςία: Φορτθγίδεσ, Βαρζλια, Βυτιοφόρα, Αυτοκινθτάμαξεσ.
Κατάλλθλα υλικά και επιχρίςματα (Χθμικι ςυμβατότθτα): Ανκρακοφχοσ χάλυβασ, Ανοξείδωτοσ χάλυβασ,
Ρολυεςτζρασ, Ρολυαικυλζνιο, Ρολυπροπυλζνιο, Τεφλόν.
Ακατάλλθλα υλικά και επιχρίςματα: Φυςικό καουτςοφκ, Βουτυλικό καουτςοφκ, Αικυλζνιο-προπυλζνιο-διενο
μονομερζσ (EPDM), πολυςτυρζνιο.
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7.3. Χριςεισ ςυγκεκριμζνου ςκοποφ
Τμιμα 1 ενθμερϊνει ςχετικά προςδιορίηονται τελικζσ χριςεισ. Πχι βιομθχανικι ι ειδικζσ κατά κλάδο χριςθ
διακζςιμο.
ΤΜΗΜΑ 8. Ζλεγχοσ τθσ ζκκεςθσ ςτο προιόν / ατομικι προςταςία
8.1. Ραράμετροι ελζγχου
ΟΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ορια ζκκεςθσ / πρότυπα (Σθμείωςθ: τα όρια ζκκεςθσ δεν είναι προςκετικά)
Πνομα ουςίασ
Μορφι Πριο / Ρρότυπο
Σθμείωςθ
Ρθγι
RCP - 1200
165 ppm
Υδρογονάνκρακεσ, C11-C14, n-αλκάνια, Ατμόσ
Συνολικά
Ρρομθκευτισ
TWA
mg/m3
ιςοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά
Υδρογονάνκρακεσ
Σθμείωςθ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυνιςτϊμενεσ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ μποροφν να λθφκοφν από τθν
αρμόδια υπθρεςία (εσ) / Ινςτιτοφτο (α): UK Health and Safety Executive (HSE)
Ραράγωγο επίπεδο χωρίσ επιπτϊςεισ (DNEL) / Ραράγωγο επίπεδο με ελάχιςτεσ επιπτϊςεισ (DMEL)
Εργαζόμενος

Πνομα ουςίασ
Υδρογονάνκρακεσ, C11-C14, n-αλκάνια,
ιςοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά
Καταναλωτισ

Δερματικό
Δεν ιςχφει

Πνομα ουςίασ
Υδρογονάνκρακεσ, C11-C14, n-αλκάνια,
ιςοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά

Δερματικό
Δεν ιςχφει

Ειςπνοι
Δεν ιςχφει

Ειςπνοι
Δεν ιςχφει

Στοματικι
Δεν ιςχφει

Σθμείωςθ: Το Ραράγωγο επίπεδο χωρίσ επιπτϊςεισ (DNEL) είναι ζνα κατ 'εκτίμθςθ αςφαλζσ επίπεδο ζκκεςθσ που προζρχεται
από δεδομζνα τοξικότθτασ ςε ςυμφωνία με τισ ειδικζσ οδθγίεσ ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ κανονιςμοφ REACH. Το DNEL
μπορεί να διαφζρει από ζνα Πριο Επαγγελματικισ Ζκκεςθσ (ΟΕΕ) για το ίδιο χθμικό. ΟΕΕ μπορεί να ςυνιςτάται από μια
μεμονωμζνθ εταιρεία, μια κυβερνθτικι ρυκμιςτικι αρχι ι ζναν εξειδικευμζνο οργανιςμό, όπωσ είναι θ επιςτθμονικι επιτροπι
για τα όρια επαγγελματικισ ζκκεςθσ (SCOEL) ι τθν αμερικανικι διάςκεψθ των κυβερνθτικϊν Υγιεινολόγων Βιομθχανίασ
(ACGIH). Οι ΟΕΕ που κεωροφνται αςφαλι επίπεδα ζκκεςθσ για ζνα τυπικό εργαηόμενο ςε ζνα επαγγελματικό περιβάλλον για
ζνα 8ωρο εργαςίασ, 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα εργαςίασ, ωσ χρόνοσ ςτακμιςμζνο μζςο όρο (TWA) ι ζνα βραχυπρόκεςμο όριο
ζκκεςθσ 15 λεπτϊν (STEL). Ενϊ κεωρείται επίςθσ να είναι προςτατευτικι για τθν υγεία, οι ΟΕΕ που προζρχεται από μια
διαδικαςία διαφορετικι από εκείνθ του REACH.

Ρροβλεπόμενθ ςυγκζντρωςθ χωρίσ επιπτϊςεισ (PNEC)
Πνομα ουςίασ

Υδρογονάνκρακεσ,
C11-C14,
n-αλκάνια,
ιςοαλκάνια,
κυκλικά,
<2% αρωματικά

Φδωρ
(Γλυκό
νερό)
Δεν ιςχφει

Φδωρ
(καλάςςιο
νερό)
Δεν ιςχφει

Φδωρ
(διαλείπουςα
απελευκζρωςθ)
Δεν ιςχφει

Μονάδα
επεξεργαςίασ
λυμάτων
Δεν ιςχφει

Κηθμα

Ζδαφοσ

Δεν ιςχφει

Δεν ιςχφει

Στοματικι
(δευτεροβάκμια
δθλθτθρίαςθ)
Δεν ιςχφει
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8.2. Ζλεγχοσ ζκκεςθσ
Μζτρα τεχνικοφ ελζνχου
Το επίπεδο προςταςίασ και το είδοσ των αναγκαίων ελζγχων ποικίλει ανάλογα με τισ ςυνκικεσ πικανισ ζκκεςθσ.
Μζτρα ελζγχου για να ςκεφτείτε: Ρρζπει να παρζχεται επαρκισ αεριςμόσ, ϊςτε να μθν υπερβαίνονται τα όρια
ζκκεςθσ. Χρθςιμοποιιςτε αντιεκρθκτικό εξοπλιςμοφ εξαεριςμοφ
Ατομικι προςταςία
Ρροςωπικζσ επιλογζσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ ποικίλλουν ανάλογα με τισ ςυνκικεσ πικανισ ζκκεςθσ, όπωσ
εφαρμογζσ, το χειριςμό πρακτικϊν, τθ ςυγκζντρωςθ και εξαεριςμό. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιλογι του
προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ για χριςθ με αυτό το υλικό, όπωσ προβλζπεται παρακάτω, βαςίηεται προορίηεται, για
κανονικι χριςθ
Ρροςταςία του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ:
Αν οι τεχνικοί ζλεγχοι δεν διατθροφν τισ ςυγκεντρϊςεισ ςτον αζρα ςε ζνα μολυςματικό επίπεδο το οποίο είναι
κατάλλθλο για τθν προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων, μια εγκεκριμζνθ αναπνευςτικι ςυςκευι μπορεί να
είναι κατάλλθλθ. Θ επιλογι του αναπνευςτιρα, θ χριςθ και θ ςυντιρθςθ πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ
κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, κατά περίπτωςθ. Τφποι αναπνευςτιρων κατάλλθλοι για το υλικό αυτό περιλαμβάουν:
Το ιμιςυ-το προςϊπου αναπνευςτικι ςυςκευι με φίλτρο τφπου Α υλικό ,θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ
(CEN), τα πρότυπα EN 136, 140 και 405 παρζχουν μάςκεσ αναπνευςτιρα και EN 149 και 143 παρζχουν ςυςτάςεισ
του φίλτρου.Για υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αερομεταφερόμενων ςωματιδίων, χρθςιμοποιείτε μια εγκεκριμζνθ
αναπνευςτικι ςυςκευι που παρζχει αζρα, που λειτουργεί ςε κατάςταςθ κετικισ πίεςθσ. Ραρεχόμενeσ
αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ με μια φιάλθ διαφυγισ μπορεί να είναι κατάλλθλεσ, όταν τα επίπεδα του οξυγόνου είναι
ανεπαρκι,όταν υπάρχει προειδοποίθςθ ατμϊν/αερίου ι όταν θ επάρκεια του φίλτρου μπορεί να υπερβεί τθν
χωρθτικότθτα του φίλτρου κακαριςμοφ αζρα.
Ρροςταςία χεριϊν:
Οποιοςδιποτε ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ γαντιϊν υπολογίηονται με βάςθ τθ δθμοςιευμζνθ βιβλιογραφία των
γαντιϊν ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι. Θ καταλλθλότθτα των γαντιϊν και ο χρόνοσ διαφζρει
ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ χριςθσ. Επικοινωνιςτε με τον καταςκευαςτι των γαντιϊν για ςυγκεκριμζνεσ
ςυμβουλζσ για τθν επιλογι γαντιϊν για τισ ςυνκικεσ χριςθσ ςασ. Επικεωριςτε και αντικαταςτιςτε τα φκαρμζνα ι
κατεςτραμμζνα γάντια. Οι τφποι των γαντιϊν που πρζπει να κεωρθκοφν κατάλλθλα για το υλικό αυτό
περιλαμβάνουν: Γάντια ανκεκτικά ςτα χθμικά ςυνίςταται. Νιτρίλιο, πρότυπα CEN EN 420 και EN 374 παρζχει
γενικζσ απαιτιςεισ και τουσ καταλόγουσ των τφπων γαντιϊν.
Ρροςταςία οφκαλμϊν:
Αν είναι πικανι θ επαφι, γυαλιά αςφαλείασ με πλευρικζσ αςπίδεσ ςυνιςτϊνται.
Ρροςταςία ςϊματοσ και δζρματοσ:
Οποιοςδιποτε ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για ςτολζσ βαςίηονται ςε δθμοςιευμζνθ βιβλιογραφία ι ςτοιχεία του
καταςκευαςτι. Τα είδθ ρουχιςμοφ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για το υλικό αυτό περιλαμβάνουν: Χθμικά /
πετρελαίου ανκεκτικά ροφχα ςυνιςτϊνται.
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Ειδικά Μζτρα υγιεινισ:
Τθρείτε πάντα καλϊν προςωπικϊν μζτρων υγιεινισ, όπωσ το πλφςιμο μετά χειριςμό του υλικοφ και πριν από το
φαγθτό, το ποτό, και / ι το κάπνιςμα. Τακτικά πλφνετε τα ροφχα εργαςίασ και τον προςτατευτικό εξοπλιςμό για να
αφαιρζςετε τουσ ρφπουσ. Απορρίψτε τα μολυςμζνα ροφχα και υποδιματα που δεν μποροφν να κακαριςτοφν.
Ρρακτικι καλι κακαριότθτα.
Ρεριβαλλοντικοί ζλεγχοι:
Συμμορφωκείτε με τουσ ιςχφοντεσ περιβαλλοντικοφσ κανονιςμοφσ για τον περιοριςμό εκκζνωςθσ ςτον αζρα, το
νερό και το ζδαφοσ. Ρροςτατζψτε το περιβάλλον με τθν εφαρμογι κατάλλθλων μζτρων ελζγχου για τθν πρόλθψθ ι
τον περιοριςμό των εκπομπϊν
ΤΜΗΜΑ 9. Φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ
Τυπικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ που δίνονται παρακάτω. Συμβουλευτείτε τον προμθκευτι ςτο Τμιμα 1
για πρόςκετα δεδομζνα.
9.1. Ρλθροφορίεσ για βαςικζσ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ
Φυςικι κατάςταςθ: Υγρό
Μορφι: Κακαρό
Χρϊμα: Άχρωμο
Οςμι: Ελαφρά
Πριο οςμισ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία
pH: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία
Σθμείο τιξθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία
Σθμείο πιξθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα
Αρχικό ςθμείο βραςμοφ / και εφροσ βραςμοφ: 185ºC - 270ºC *ASTM D86+
Σθμείο ανάφλεξθσ *Μζκοδοσ]: > 61ºC *ASTM D-93]
Aναφλεξιμότθτα (ςτερεό, αζριο): Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία
Ανϊτερα / Κατϊτερα Εφφλεκτα Πρια (κατά προςζγγιςθ όγκοσ% ςτον αζρα): UEL: 7.0 ΚΟΕ: 0.6 *παρζκταςθ+
Ρίεςθ ατμϊν : *Ν / D ςε 20 ° C+ | <0,1 kPa (0,75 mm Hg) ςτουσ 25 ° C *Εςωτερικι μζκοδοσ+
Ρυκνότθτα ατμϊν (αζρασ = 1): > 1 ςτα 101 kPa *Υπολογιηόμενθ+
Σχετικι Ρυκνότθτα (ςε 15 ° C): 0,780 - 0,820 *Πςον αφορά ςτο νερό+ *Υπολογιηόμενθ+
Διαλυτότθτα (εσ): Nερό Αμελθτζο
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Συντελεςτισ κατανομισ (n-Συντελεςτισ κατανομισ οκτανόλθσ / νεροφ): Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία
Θερμοκραςία αυτοανάφλεξθσ: > 200 ° C *παρζκταςθ+
Θερμοκραςία αποςφνκεςθσ: Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία
Ιξϊδεσ: 1,5 cSt (1,5 mm2 / sec) ςε 40 ° C - 2,0 cSt (2,0 mm2 / sec) ςε 40 ° C [ASTM D445]
Εκρθκτικζσ Ιδιότθτεσ: Καμμία
Οξειδωτικζσ Ιδιότθτεσ: Καμμία
9.2 Λοιπζσ πλθροφορίεσ
Σθμείο ροισ: < -20°C [ASTM D5950]
Υγροςκοπικι: Πχι
ΤΜΗΜΑ 10. Στακερότθτα και δραςτικότθτα

10.1. Αντιδραςτικότθτα Δείτε ςτισ παρακάτω υποενότθτεσ.
10.2. Χθμικι ςτακερότθτα Το υλικό είναι ςτακερό ςε κανονικζσ ςυνκικεσ.
10.3. Ρικανότθτα επικίνδυνων αντίδραςεων Επικίνδυνοσ πολυμεριςμόσ δεν κα ςυμβεί.
10.4. Καταςτάςεισ προσ αποφυγι Αποφεφγετε τθ κερμότθτα, τουσ ςπινκιρεσ, τισ ελεφκερεσ φλόγεσ και άλλεσ
πθγζσ ανάφλεξθσ.
10.5. Αςφμβατα υλικά Ιςχυρά οξειδωτικά
10.6. Επικίνδυνα προιόντα αποδόμθςθσ Το Υλικό δεν αποςυντίκεται ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ.
ΤΜΗΜΑ 11. Τοξικολογικά ςτοιχεία
11.1. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τοξικολογικζσ επιδράςεισ
Κατθγορία κινδφνου
Ειςπνοι
Οξεία Τοξικότθτα: (Αρουραίοσ) 8 ϊρεσ ( LC50>5000 mg / m3
(ατμϊν) Τα αποτελζςματα των τεςτ ι άλλεσ τα αποτελζςματα
τθσ μελζτθσ δεν πλθροφν τα κριτιρια για ταξινόμθςθσ.
Ερεκιςμόσ: Δεν υπάρχουν δεδομζνα τελικοφ ςθμείου.

Κατάποςθ
Οξεία τοξικότθτα (αρουραίοσ): LD50> 5000 mg / kg
Τα αποτελζςματα των τεςτ ι άλλα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ
δεν πλθροφν τα κριτιρια για τθν ταξινόμθςθ

Συμπζραςμα / Ραρατθριςεισ
Ελάχιςτα τοξικό. Με βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά
όμοια υλικά. Δοκιμι (εσ) ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τθν
κατευκυντιρια γραμμι 403 του ΟΟΣΑ
Αμελθτζα επικινδυνότθτα ςε κερμοκραςία / κανονικζσ
κερμοκραςίεσ χειριςμοφ.
Με βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά παρόμοια υλικά.
Ελάχιςτα τοξικό. Με βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά
όμοια υλικά. Δοκιμι (εσ) ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τθν
κατευκυντιρια γραμμι 401 του ΟΟΣΑ
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Δζρμα
Οξεία τοξικότθτα (κουνζλι: LD50> 5000 mg / kg.
Τα αποτελζςματα των τεςτ ι άλλα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ
δεν πλθροφν τα κριτιρια για τθν ταξινόμθςθ
Διάβρωςθ / ερεκιςμόσ:Διακζςιμα ςτοιχεία. Τα αποτελζςματα
των τεςτ ι άλλα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ δεν πλθροφν τα
κριτιρια ταξινόμθςθσ.
Mάτια
Σοβαρι οφκαλμικι βλάβθ / ερεκιςμόσ: Διακζςιμα ςτοιχεία.
Τα αποτελζςματα των τεςτ ι άλλα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ
δεν πλθροφν τα κριτιρια ταξινόμθςθσ.
Ευαιςκθτοποίθςθ
Αναπνευςτικι Ευαιςκθτοποίθςθ: Δεν υπάρχουν ςτοιχεία
τελικοφ ςθμείου.
Ευαιςκθτοποίθςθ του δζρματοσ: διακζςιμα ςτοιχεία. Τα
αποτελζςματα των τεςτ ι άλλα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ
δεν πλθροφν τα κριτιρια για τθν ταξινόμθςθ
Αναρρόφθςθ: διακζςιμα ςτοιχεία.

Μεταλλαξιγζνεςθ των γεννθτικϊν κυττάρων: διακζςιμα
ςτοιχεία.Αποτελζςματα δοκιμισ ι άλλα αποτελζςματα τθσ
μελζτθσ δεν πλθροφν τα κριτιρια για τθν ταξινόμθςθ.
Καρκινογζνεςθ: Διακζςιμα ςτοιχεία. Δοκιμι
αποτελζςματα ι άλλα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ δεν
πλθροφν κριτιρια ταξινόμθςθσ.
Αναπαραγωγικι τοξικότθτα: Διακζςιμα ςτοιχεία.
Αποτελζςματα δοκιμισ ι άλλα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ δεν
πλθροφν τα κριτιρια για τθν ταξινόμθςθ.
Γαλουχία: Δεν υπάρχουν ςτοιχεία τελικοφ ςθμείου.
Ειδικι τοξικότθτα οργάνου ςτόχου (STOT)
Εφάπαξ ζκκεςθ: Δεν υπάρχουν ςτοιχεία τελικοφ ςθμείου.
Επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ: Διακζςιμα ςτοιχεία. Τα
αποτελζςματα των τεςτ ι άλλα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ
δεν πλθροφν τα κριτιρια για τθν ταξινόμθςθ
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Ελάχιςτα τοξικό. Με βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά
παρόμοια υλικά. Δοκιμι (εσ) ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τθν
κατευκυντιρια γραμμι 402 του ΟΟΣΑ
Μπορεί να ξθρανκεί το δζρμα ζχει ωσ αποτζλεςμα δυςφορία
και δερματίτιδα. Με βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά
παρόμοια υλικά. Δοκιμι (εσ) ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τθν
κατευκυντιρια γραμμι 404 του ΟΟΣΑ
Μπορεί να προκαλζςει ιπια, μικρισ διάρκειασ ενόχλθςθ ςτα
μάτια. Με βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά παρόμοια
υλικά. Δοκιμι (εσ) ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τθν
κατευκυντιρια γραμμι 405 του ΟΟΣΑ
Δεν αναμζνεται να είναι ευαιςκθτοποιθτισ του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.
Δεν αναμζνεται να προκαλζςει ευαιςκθτοποίθςθ του
δζρματοσ. Με βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά
παρόμοια υλικά. Δοκιμι (εσ) ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τθν
κατευκυντιρια γραμμι 406 του ΟΟΣΑ
Μπορεί να προκαλζςει κάνατο ςε περίπτωςθ κατάποςθσ και
διείςδυςθσ ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ. Βαςιςμζνο ςε φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ.
Δεν αναμζνεται να είναι μεταλλαξιογόνο των γεννθτικϊν
κυττάρων. Με βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά
παρόμοια υλικά. Δοκιμι (εσ) ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ΟΟΣΑ 471 473 474 476 478 479
Δεν αναμζνεται να προκαλζςει καρκίνο. Με βάςθ τα
δεδομζνα δοκιμισ για δομικά παρόμοια υλικά. Δοκιμι (εσ)
ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τθν κατευκυντιρια γραμμι 453
του ΟΟΣΑ
Δεν αναμζνεται να είναι τοξικι για τθν αναπαραγωγι. Με
βάςθ τα δεδομζνα δοκιμισ για δομικά παρόμοια υλικά.
Δοκιμι (εσ) ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ του ΟΟΣΑ 414 421 422
Δεν αναμζνεται να προκαλζςει βλάβεσ ςτα παιδιά που
κθλάηουν.
Δεν αναμζνεται να προκαλζςει οργανικζσ βλάβεσ από μία και
μόνθ ζκκεςθ.
Δεν αναμζνεται να προκαλζςει οργανικζσ βλάβεσ από
παρατεταμζνθ ι επαναλαμβανόμενθ ζκκεςθ. Με βάςθ τα
δεδομζνα δοκιμισ για δομικά παρόμοια υλικά. Δοκιμι (εσ)
ιςοδφναμθ ι παρόμοια με τθν κατευκυντιρια γραμμι του
ΟΟΣΑ 408 413 422
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ΑΛΛΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ Για το ίδιο το προϊόν:
Συγκεντρώςεισ ατμών πάνω από τα ςυνιςτώμενα επίπεδα ζκκεςθσ είναι ερεκιςτικό για τα μάτια και το αναπνευςτικό
ςφςτθμα, μπορεί να προκαλζςει πονοκεφάλουσ και ηάλθ, είναι αναιςκθτικό και μπορεί να ζχει και άλλεσ επιδράςεισ
ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα. Η παρατεταμζνθ και / ι επαναλαμβανόμενθ επαφι του δζρματοσ με υλικά χαμθλοφ
ιξώδουσ μπορεί να προκαλζςει φκορά ςτο δζρμα με αποτζλεςμα τον πικανό ερεκιςμό και δερματίτιδα. Μικρζσ
ποςότθτεσ υγροφ αναρροφάται μζςα ςτουσ πνεφμονεσ κατά τθ διάρκεια τθσ κατάποςθσ ι από εμετό μπορεί να
προκαλζςει χθμικι πνευμονίτιδα ι πνευμονικό οίδθμα
ΤΜΗΜΑ 12. Οικολογικά ςτοιχεία
Οι πλθροφορίεσ που δίνονται βαςίηονται ςε διακζςιμα για το υλικό δεδομζνα, τα ςυςτατικά του υλικοφ, και
παρόμοια υλικά.
12.1. Τοξικότθτα
Υλικό - Δεν αναμζνεται να είναι επιβλαβζσ για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ.
Υλικό - Δεν αναμζνεται να καταδείξει χρόνια τοξικότθτα για υδρόβιουσ οργανιςμοφσ
12.2. Υπολειμματικότθτα και αποικοδομθςιμότθτα
Βιοαποικοδόμθςθ:
Υλικό - Αναμζνεται να είναι άμεςα βιοαποικοδομιςιμο.
Yδρόλυςθ:
Υλικό - Μετατροπι λόγω υδρόλυςθσ δεν αναμζνεται να είναι ςθμαντικι.
Φωτόλυςθ:
Υλικό - Μετατροπι λόγω φωτόλυςθσ δεν αναμζνεται να είναι ςθμαντικι.
Ατμοςφαιρικι Οξείδωςθ:
Υλικό - αναμζνεται να διαςπαςτεί γριγορα ςτον αζρα
12.3. Δυνατότθτα βιοςυςςϊρευςθσ Δεν ζχει προςδιοριςκεί..
12.4. Κινθτικότθτα ςτο ζδαφοσ Δεν ζχει προςδιοριςκεί.
12.5. Εμμονι, βιοςυςϊρευςθσ και τοξικότθτάσ για τθν ουςία(εσ) Αυτό το προϊόν δεν κεωρείται ωσ PBT ή a vPvB.
12.6. Άλλεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ Δεν αναμζνονται ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ.
ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
VOC: Ναι
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικοτοξικότθτα
Δοκιμι
Υδρόβια Οξεία τοξικότθτα
Υδρόβια Οξεία τοξικότθτα
Υδρόβια Οξεία τοξικότθτα

Διάρκεια
48 Ώρεσ
72 Ώρεσ
96 Ώρεσ

Τφποσ οργανιςμοφ
Daphnia magna
Pseudokirchneriella subcapitata
Oncorhynchus mykiss

Αποτελζςματα δοκιμϊν
EL0 1000 mg / l: δεδομζνα για το υλικό
EL0 1000 mg / l: δεδομζνα για το υλικό
EL0 1000 mg / l: δεδομζνα για το υλικό
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Ανκεκτικότθτα, αποικοδομθςιμότθτασ και δυναμικό βιοςυςςϊρευςθσ
Μζςο
Δοκιμι τφπου
Διάρκεια
Αποτελζςματα δοκιμισ: βάςθ
Φδωρ
Ζτοιμθ Βιοαποδομθςιμότθτα
28 Θμζρεσ
Ροςοςτό Υποβάκμιςθσ 69
ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Δεν είναι τοξικό για τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ ςε μζγιςτθ διαλυτότθτα ςτο νερό.
ΤΜΗΜΑ 13. Εξάλειψθ ουςίασ
Συςτάςεισ απόρριψθσ βαςιςμζνο ςτο υλικό όπωσ προμθκεφεται. Θ απόρριψθ κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με
τουσ ιςχφοντεσ εφαρμοςτζουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ, και τα χαρακτθριςτικά του υλικοφ κατά το χρόνο τθσ
διάκεςθσ.
13.1. Μζκοδοι διαχείριςθσ αποβλιτων
Το προϊόν είναι κατάλλθλο για καφςθ ςε κλειςτό ελεγχόμενο καυςτιρα για τθν κερμαντικι αξία των καυςίμων ι τθ
διάκεςθ με επιβλεπόμενθ καφςθ ςε πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ για να αποφευχκεί ο ςχθματιςμόσ ανεπικφμθτων
προϊόντων καφςθσ.
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Ευρωπαϊκόσ Κϊδικασ Αποβλιτων:
Κακοριςμζνο ωσ επικίνδυνα απόβλθτα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Φιάλθ ΕΤ / PE δοχείο εντελϊσ άδειο: 15 01 02 (πλαςτικι ςυςκευαςία)
Φιάλη PET / PE δοτείο ποσ δεν έτει αδειάζει ενηελώς: 15 01 10 (* ζσζκεσαζίες ποσ περιέτοσν καηάλοιπα επικίνδσνων
σλικών ποσ περιέτοσν ή έτοσν μολσνθεί από επικίνδσνες οσζίες)
Υγρό προζάναμμα: 13 07 03 [άλλα καύζιμα (ζσμπεριλαμβανομένων ηων μειγμάηων)]

Κενό Δοχείο Ρροειδοποίθςθ Κενό Δοχείο Ρροειδοποίθςθ (όπου ιςχφει): Τα κενά δοχεία μπορεί να περιζχουν
υπολείμματα και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Μθν επιχειριςετε να ξαναγεμίςετε ι κακαρά δοχεία χωρίσ τισ
κατάλλθλεσ οδθγίεσ. Κενά βαρζλια κα πρζπει να αποςτραγγίηονται πλιρωσ και να αποκθκεφονται με αςφάλεια
μζχρι τθν κατάλλθλθ επιςκευι ι απορρίψθ. Τα κενά δοχεία κα πρζπει να λθφκοφν για ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ ι
τθ διάκεςθ, μζςω πιςτοποιθμζνου ι εξουςιοδοτθμζνου τεχνικοφ και ςφμφωνα με τουσ κυβερνθτικοφσ
κανονιςμοφσ. ΜΘΝ ΑΣΚΘΤΕ ΡΙΕΣΘ , ΚΟΡΘ, ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘ,ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΕΙΤΕ ,ΤΥΡΑΤΕ , ΤΙΒΕΤΕ ΚΑΙ ΜΘΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ
ΤΕΤΟΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΟΤΘΤΑ, ΣΡΙΝΘΘΕΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΣΤΑΤΙΚΟ ΘΛΕΚΤΙΣΜΟ Θ ΑΛΛΕΣ ΡΘΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΘΣ.ΜΡΟΕΙ
ΝΑ ΕΚΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΥΜΑΤΙΣΜΟ Θ ΘΑΝΑΤΟ.
ΤΜΗΜΑ 14. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μεταφορά
14.1-14.6 Χερςαία μεταφορά (ADR/ RID): Μθ επικίνδυνο υλικό για χερςαία μεταφορά.
14.1-14.6 Θαλάςςια μεταφορά (IMDG): Μθ επικίνδυνο υλικό για καλάςςια μεταφορά.

Θαλάςςια μεταφορά (Σφμβαςθ MARPOL 73/78 - Ραράρτθμα II):
14.7. Χφδθν μεταφορά ςφμφωνα με το παράρτθμα II τθσ ςφμβαςθσ MARPOL 73/78 και του κϊδικα IBC
Πνομα ουςίασ: Επιβλαβζσ υγρό, M.E., (7) O.A.X [υγρό προςάναμμα, περιζχει ιςο-και κυκλοαλκάνια (C12 +)+
Απαιτοφμενοσ τφποσ πλοίου: 3
Κατθγορία ρφπανςθσ: Y
14.1-14.6 Αεροπορικι μεταφορά (IATA-DGR): Μθ επικίνδυνο υλικό για αεροπορικι μεταφορά.
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ΤΜΗΜΑ 15. Στοιχεία ςχετικά με τθν Νομοκεςία
ΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Συμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ εκνικζσ / περιφερειακζσ απαιτιςεισ χθμικισ απογραφισ: IECSC, PICCS,
ENCS, DSL, AICS, KECI, TSCA

Θ ακόλουκθ ουςία (εσ) ςε αυτό το προϊόν είναι θ (τα) που προςδιορίηονται από τον αρικμό CAS είτε ςε χϊρεσ που
δεν υπόκεινται ςτον κανονιςμό REACH ι ςε κανονιςμοφσ που δεν ζχουν ακόμθ ενθμερωκεί με τθν νζα ςφμβαςθ
ονομαςίασ για διαλφτεσ υδρογονανκράκων.
ΟΝΟΜΑ
Υδρογονάνκρακεσ, C11-C14, n-αλκάνια, ιςοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά

CAS
64742-47-8

15.1. Κανονιςμοί/ νομοκεςία ςχετικά με τθν αςφάλεια, τθν υγεία και το περιβάλλον για τθν ουςία ι το μείγμα.
Ιςχφουςεσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ:
1907/2006 *... ςχετικά με τθν καταχϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ περιοριςμοφσ των χθμικϊν
προϊόντων ... και οι τροποποιιςεισ του+
2004/42 / ΕΚ *για τον περιοριςμό των εκπομπϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων που οφείλονται ςτθ χριςθ
οργανικϊν διαλυτϊν ςε χρϊματα διακόςμθςθσ και βερνίκια και ςε προϊόντα φανοποιίασ αυτοκινιτων και για τθν
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 1999/13 / ΕΚ.+
98/24 / ΕΚ *... ςχετικά με τθν προςταςία των εργαηομζνων από τθν οφειλόμενθ ςε χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν
εργαςία κινδφνων ...+. Ανατρζξτε ςτθν οδθγία για τισ λεπτομζρειεσ των απαιτιςεων.
1272/2008 *για τθν ταξινόμθςθ, τθν επιςιμανςθ και τθ ςυςκευαςία ουςιϊν και μειγμάτων .. και τροποποιιςεισ
αυτοφ+
Ανατρζξτε ςτο ςχετικό / εκνικοφσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ για τισ λεπτομζρειεσ των τυχόν ενεργειϊν ι περιοριςμϊν που
απαιτοφνται από τον παραπάνω κανονιςμό (ουσ) / Οδθγία (εσ).
15.2. Αξιολόγθςθ Χθμικισ Αςφάλειασ.
REACH πλθροφορίεσ: Αξιολόγθςθ χθμικισ αςφάλειασ ζχει πραγματοποιθκεί για τθν ουςία (εσ) που κακιςτά /
ςυνκζτουν αυτό το υλικό ι για το ίδιο το υλικό.
ΤΜΗΜΑ 16. Άλλεσ πλθροφορίεσ

Αναφορζσ: Ρθγζσ πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν προετοιμαςία αυτοφ του ΔΔΑ περιλαμβάνουν
ζνα ι περιςςότερα από τα ακόλουκα: αποτελζςματα από τον οίκο ι τον προμθκευτι ςε τοξικολογικζσ μελζτεσ,
CONCAWE φάκελοι προϊόντων, οι δθμοςιεφςεισ από άλλεσ εμπορικζσ ενϊςεισ, όπωσ θ ΕΕ διαλφτεσ
υδρογονανκράκων REACH Consortium, ΗΡΑ HPV Ρρόγραμμα Ουςιαςτικζσ περιλιψεισ, θ ΕΕ IUCLID Βάςθ
Δεδομζνων, ΗΡΑ ΝΤ εκδόςεισ, κακϊσ και άλλεσ πθγζσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.
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Κατάλογοσ ςυντομογραφιϊν και ακρωνυμίων που κα μποροφςε να είναι (αλλά όχι απαραίτθτα είναι) που
χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ:
Ακρωνφμιο

Ρλιρεσ κείμενο

Ρλιρεσ κείμενο μεταφραςμζνο

N/A
N/D
NE
VOC
AICS
AIHA WEEL

Not applicable
Not determined
Not established
Volatile Organic Compound
Australian Inventory of Chemical Substances
American Industrial Hygiene Association
Workplace Environmental Exposure Limits
International, originally known as the
American Society for Testing and Materials
(ASTM)
Domestic Substance List (Canada)
European Inventory of Existing Commercial
Substances
European List of Notified Chemical Substances

Δεν ιςχφει
Δεν ζχει κακοριςτεί
Δεν ζχει κακοριςτεί
Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ
Αυςτραλιανι Απογραφι Χθμικϊν Ουςιϊν
Αμερικανικι Βιομθχανικι Υγιεινι Ζνωςθ όρια
επαγγελματικισ ζκκεςθσ ςτο περιβάλλον
Διεκνισ, αρχικά γνωςτι ωσ Αμερικανικι Εταιρεία
Δοκιμϊν και Υλικϊν (ASTM)

ASTM ASTM

DSL
EINECS
ELINCS
ENCS
IECSC
KECI
NDSL
NZIoC
PICCS
TLV
TSCA
UVCB

Μ.Ε.
Ο.Α.Χ.

Existing and new Chemical Substances
(Japanese inventory)
Inventory of Existing Chemical Substances in
China
Korean Existing Chemicals Inventory
Non-Domestic Substances List (Canada)
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and
Chemical Substances
Threshold Limit Value (American Conference
of Governmental Industrial Hygienists)
Toxic Substances Control Act (U.S. inventory)
Substances of Unknown or Variable
composition, Complex reaction products or
Biological materials

Λίςτα Εςωτερικοφ Ουςία (Καναδάσ)
Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ των Υφιςτάμενων
Εμπορικϊν Ουςιϊν
Ευρωπαϊκόσ κατάλογοσ των κοινοποιθμζνων
χθμικϊν ουςιϊν
Υφιςτάμενεσ και νζεσ Χθμικζσ Ουςίεσ (Ιαπωνικι
απογραφι)
Απογραφι Υφιςτάμενων Χθμικϊν Ουςιϊν ςτθν
Κίνα
Κορεατικι Απογραφι Υφιςτάμενων Χθμικϊν
Ουςιϊν
Μθ εγχϊριων ουςιϊν λίςτασ (Καναδάσ)
Νζα Ηθλανδία Απογραφι Χθμικϊν Ρροϊόντων
Φιλιππίνων Απογραφι Χθμικϊν Ρροϊόντων και
Χθμικϊν Ουςιϊν
Κατϊτατο Πριο Αξία (αμερικανικι διάςκεψθ των
κυβερνθτικϊν βιομθχανικϊν υγιεινολόγων)
Τοξικζσ ουςίεσ Ρράξθ Ελζγχου (ΘΡΑ απογραφι)
Ουςίεσ άγνωςτθσ ι αςτακοφσ ςφνκεςθσ, προϊόντα
πολφπλοκων αντιδράςεων ι βιολογικά υλικά
Μθ Εφφλεκτο
Πχι άλλωσ χαρακτθριςμζνο

ΕΡΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΡΑΟΝΤΟΣ ΕΓΓΑΦΟΥ
(μόνο για ενθμζρωςθ):
R65: Επιβλαβζσ: μπορεί να προκαλζςει βλάβθ ςτουσ πνεφμονεσ ςε περίπτωςθ κατάποςθσ.
R66: Ραρατεταμζνθ ζκκεςθ μπορεί να προκαλζςει ξθρότθτα δζρματοσ ι ςκάςιμο.

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ
ςφμφωνα με τθν Οδθγία (ΕΚ) αρικμ. 1907/2006
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ΕΡΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ H- ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΡΑΟΝΤΟΣ ΕΓΓΑΦΟΥ
(μόνο για ενθμζρωςθ):
Τοξικότθτα Αναρρόφθςθσ 1
H304: Μπορεί να προκαλζςει κάνατο ςε περίπτωςθ κατάποςθσ και διείςδυςθσ ςτισ αναπνευςτικζσ οδοφσ:
Αναρρόφθςθσ, Κατ. 1
EUH066: Ραρατεταμζνθ ζκκεςθ μπορεί να προκαλζςει ξθρότθτα δζρματοσ ι ςκάςιμο.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΕΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΝΑΘΕΩΗΣΕΙΣ:
Ενότθτα: 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 5.3, 9.1, 13.1, 14, 16
Οι πλθροφορίεσ και οι ςυςτάςεισ που περιζχονται ςτο παρόν είναι ακριβείσ και αξιόπιςτεσ κατά τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ. Οι πλθροφορίεσ και οι ςυςτάςεισ που προςφζρονται είναι για ενθμζρωςθ και εξζταςθ απο τον χριςτθ.
Είναι ευκφνθ του χριςτθ να βεβαιωκεί ότι το προϊόν είναι κατάλλθλο για τθ ςκοποφμενθ χριςθ. Εάν ο αγοραςτισ
αναςυςκευάηει το προϊόν αυτό, είναι ευκφνθ του χριςτθ να εξαςφαλίςει τθν κατάλλθλθ για τθν υγεία, τθν
αςφάλεια και άλλεσ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που ςυνοδζυουν το δοχείο. Κατάλλθλεσ προειδοποιιςεισ και
διαδικαςίεσ αςφαλοφσ χειριςμοφ πρζπει να παρζχονται ςτουσ διαχειριςτζσ και τουσ χριςτεσ. Τροποποίθςθ αυτοφ
του εγγράφου είναι αυςτθρά απαγορευμζνθ. Εκτόσ από το βακμό που απαιτείται από το νόμο, αναδθμοςίευςθ ι
αναμετάδοςθ του παρόντοσ εγγράφου, εν όλω ι εν μζρει, δεν επιτρζπεται.
ΡΑΑΤΗΜΑ
Ραράρτθμα δεν απαιτείται για το υλικό αυτό.

