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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ. αριθµ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο 31, Παράρτηµα II όπως τροποποιήθηκε

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ovoµασία πρoϊόvτoς: EFCO PROSINT 2

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

Προσδιορισµένες χρήσεις: Λάδι κινητήρα

∆εν συνιστώνται χρήσεις σε: ∆εν διαπιστώθηκαν χρήσεις, οι οποίες δεν συνιστώνται.

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Προµηθευτής EMAK  S.p.A. 
Via Fermi 4
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - ITALY

Τηλέφωνο: +39 0522 956611 (Τηλεφωνικό κέντρο)

Τηλεοµοιοτυπία: +39 0522 951555

E-mail: schedesicurezza@emakgroup.net

1.4 Αριθµός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης:

+39 0522 956611 (Τηλεφωνικό κέντρο) - Ώρες εργασίας γραφείου: 8:30 - 12:30; 14:00 - 18:00

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) το προϊόν δεν ταξινοµήθηκε µεν ως επικίνδυνο, απαιτείται όµως σήµανση.

Σύνοψη  επικινδυνότητας

Φυσικοί   Κίνδυνοι: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

2.2 Στοιχεία Επισήµανσης EUH210: ∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

2.3 Άλλοι   κίνδυνοι: Εφόσον τηρούνται τα κοινά µέτρα ασφαλείας και οι υποδείξεις για τον χειρ ισµό (εδάφιο 7) 
προϊόντων µε ορυκτέλαια και χηµικών προϊόντων και για τα µέσα ατοµικής προστασίας (εδάφιο 
8), δεν είναι γνωστοί ιδιαίτεροι κί νδυνοι. Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει ανεξέλεγκτα στο 
περιβάλλον.
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ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Μείγµατα

Γενικές   πληροφορίες: Παρασκεύασµα από ραφιναρισµένα ορυκτέλαια µε πρόσθετα. Τα συστατικά δεν είναι επικίνδυνα 
ή βρίσκονται κάτω από τα απαιτούµενα όρια γνωστοποίησης.

Χηµική ονοµασία Αναγνώριση Περιεκτικότητα  * Αρ. καταχώρισης
REACH Σηµειώσεις

Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, 
<2% aromatics

EC: 918-271-7 1,00 - <10,00% 01-2119979538-16-0000

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous EINECS: 265-149-8 1,00 - <10,00% 01-2119456620-43

Baseoil, low viscous EINECS: 276-738-4 1,00 - <10,00% 01-2119474889-13
        
*Όλες οι συγκεντρώσεις είναι συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατά βάρος, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες το συστατικό είναι 
αέριο. Οι συγκεντρώσεις αερίων αναφέρονται ως συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατ’ όγκο.
ΑΒΤ: ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική ουσία.
αΑαΒ: άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµηουσία.

Ταξινόµηση

Χηµική ονοµασία Αναγνώριση Ταξινόµηση

Hydrocarbons, C12-C13, isoalkanes, 
cyclics, <2% aromatics EC: 918-271-7 CLP: Asp. Tox. 1; H304

Hydrocarbon solvent, disaromatized, low 
viscous EINECS: 265-149-8 CLP: Asp. Tox. 1; H304

Baseoil, low viscous EINECS: 276-738-4 CLP: Asp. Tox. 1; H304

CLP: Κανονισµός αρ. 1272/2008.

Το κείµενο των υποδείξεων για κινδύνους προκύπτει από το εδάφιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Γενικά: Να βγάλετε αµέσως τα ρούχα που λερώθηκαν από το προϊόν.

4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απαιτείται φρέσκος αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων συµβουλευθείτε έναν γιατρό.

Επαφή µε τα µάτια: Εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό, ενώ ανασηκώνετε τα βλέφαρα.

Επαφή µε το δέρµα: Πλύνετε µε σαπούνι και νερό. Κανονικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρµα.

Kατάπoση: Εκπλύντε εξονυχιστικά το στόµα.

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα 
και επιδράσεις, άµεσες ή
µεταγενέστερες:

Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος και των µατιών.
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4.3 Ένδειξη οιασδήποτε 
απαιτούµενης άµεσης 
ιατρικής φροντίδας και 
ειδικής θεραπείας:

Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν προκύψουν συµπτώµατα.

 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
 

5.1 Πυροσβεστικά µέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά 
µέσα:

∆ιοξείδιο του άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη ή νεφελώδης ψεκασµός νερού. Κα ταπολεµήστε µία 
πυρκαγιά µεγαλύτερων διαστάσεων µε αφρό ανθεκτικό στο οι νόπνευµα ή ψεκασµό νερού µε 
κατάλληλο πρόσθετο επιφανειοδραστικής ουσίας.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
µέσα:

Νερό µε πλήρη εκτίναξη.

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

Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, µπορούν να σχηµατιστούν επικίνδυνα για την υγεία αέρια.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικές διαδικασίες 
καταπολέµησης της 
πυρκαγιάς:

Μεταφέρετε τον περιέκτη από την περιοχή της πυρκαγιάς, εάν αυτό µπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. 
Κατάλοιπα καύσης και µολυσµένο νερό κατάσβεσης πρέπει να απορρίπτονται ω ς απόβλητα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από τις δηµόσιες αρχές. Συγκεντρώστε το 
µολυσµένο νερό κατάσβεσης ξεχωριστά, να µην αδειαστεί στην αποχέτευση.

Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισµός για 
πυροσβέστες: 

Πρέπει να φοράτε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτικό ρουχισµό σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
 
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, 

προστατευτικός εξοπλισµός 
και διαδικασίες έκτακτης 
ανάγκης:

Σε περίπτωση διαρροής, προσέχετε τα ολισθηρά πατώµατα και επιφάνειες.

6.2 Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις:

Να αποφευχθεί η επέκταση (π. χ. µε περιορισµούς ή φράκτες ελαίου). Να αποφεύγεται η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον. Ο υπεύθυνος για το περιβάλλον πρέπει να ενηµερωθεί για κάθε 
µεγάλη ποσότητα εκχυµένου υλικού. Εµποδίστε το επιπλέον χύσιµο ή εκροή, αν αυτό είναι δυνατό 
δίχως κίνδυνο. Να µην εισχωρεί στην αποχέτευση/επιφανειακά ύδατα/υπόγεια ύδατα.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για 
περιορισµό και καθαρισµό:

Απορροφήστε το µε υλικό που δεσµεύει υγρά όπως µε άµµο, γη διατόµων, δεσ µευτικά οξέων, 
γενικά εξουδετερωτικά ή πριονίδι. ∆ιάθεση του απορροφηµένου υλικού στα απορρίµµατα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Εµποδίστε τη ροή του υλικού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος.

6.4 Παραποµπή σε άλλα 
τµήµατα:

Βλέπε ενότητα 8 του SDS για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Πληροφορίες για ασφαλή 
χειρισµό βλέπε εδάφιο 7. Πληροφορίες για τη διάθεση στα απορρίµµατα βλέπε εδάφιο 13.
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ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
 
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή 

χειρισµό:
Αποφεύγετε το σχηµατισµό εκνεφωµάτων. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησοµοποιείτε. 
Εφαρµόζονται οι συ νηθισµένες κατά τον χειρισµό των πετρελαιοειδών ή χηµικών προϊόντων προ 
φυλάξεις. Τηρείτε ορθές πρακτικές βιοµηχανικής υγιεινής. Παρέχετε επαρκή εξαερισµό.

7.2 Συνθήκες για την 
ασφαλή φύλαξη, 
συµπεριλαµβανοµένων 
τυχόν ασυµβίβαστων:

Να τηρούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στο χειρισµό και τη φύλαξη ουσιών επιβλαβών για τα 
ύδατα. Να µη θερµανθεί σε θερµοκρασίες που πλησιάζουν το σηµείο ανάφλεξης.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή 
χρήσεις:

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

8.1 Παράµετροι ελέγχου

Όρια επαγγελµατικής 
έκθεσης

Κανένα από τα συστατικά δεν έχει αντιστοιχισµένα όρια έκθεσης.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι µηχανικοί 
έλεγχοι:

Παρέχετε επαρκή εξαερισµό. Οι ρυθµοί εξαερισµού θα πρέπει να αντιστοιχούν στις συνθήκες. 
Εάν ισχύει, χρησιµοποιείτε έγκλειση διεργασίας, τοπικό εξαερισµό καυσαερίων ή άλλους 
µηχανικούς ελέγχους για να διατηρήσετε τα επίπεδα αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων κάτω από 
τα συνιστώµενα όρια έκθεσης. Εάν δεν έχουν καθιερωθεί όρια έκθεσης, διατηρήστε τα επίπεδα 
αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων σε αποδεκτό επίπεδο.

Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός

Γενικές   πληροφορίες: Πλύνετε τα χέρια πρίν τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της εργασίας µε το προϊόν. Χρησιµοποιείτε µέσα 
ατοµικής προστασίας όταν απαιτείται. Ο εξοπλισµός προσωπικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται 
σύµφωνα µε τα πρότυπα CEN και σε συνεργασία µε τον προµηθευτή του ατοµικού προστατευτικού 
εξοπλισµού. Πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση τα συνήθη µέτρα προφύλαξης για το χειρισµό 
προϊόντων πετρελαίου ή χηµικών ουσιών.

Προστασία των µατιών/του 
προσώπου:

Κατά τη µετάγγιση συνιστώνται προστατευτικά γυαλιά (EN 166).

Προστασία του δέρµατος

Προστασία  των  Χεριών: Υλικό: Καουτσούκ νιτριλίου βουτυλίου (NBR). Αποφύγετε την συνεχή και επαναλαµβανόµενη επαφή 
µε το δέρµα. Ο προµηθευτής γαντιών µπορεί να συστήσει κατάλληλα γάντια. Χρησιµοποιήστε 
προστατευτική αλοιφή για την προστασία του δέρµατος. Προστατευτικά γάντια, όπου επιτρέπεται 
από πλευράς ασφαλείας. Ο ακριβής χρόνος διαπερατότητας ορίζεται από τον κατασκευαστή και 
πρέπει να τηρείται, διότι δεν εξαρτάται µόνο από το  υλικό του γαντιού αλλά και από τους ειδικούς 
παράγοντες του χώρου εργασίας.

Άλλο: Μη µεταφέρετε πανιά καθαρισµού εµποτισµένα µε το προϊόν στις τσέπες του παντελονιού. Να 
φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία.

Μέσα προστασίας των 
αναπνευστικών οδών:

Φροντίστε για καλό αερισµό/αναρρόφηση στο χώρο εργασίας. Αποφεύγετε την εισπνοή ατµού/
αερολύµατος.

Θερµικοί  κίνδυνοι: ∆εν είναι γνωστό.
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Μέτρα  υγιεινής: Εφαρµόζετε πάντοτε µέτρα ορθής ατοµικής υγιεινής, όπως π.χ. πλύσιµο µετά το χειρισµό του 
υλικού και πριν από το φαγητό, το ποτό ή/και το κάπνισµα. Η ενδυµασία εργασίας πρέπει να 
πλένεται τακτικά για την αφαίρεση των ρύπων. Απορρίψτε τα υποδήµατα που έχουν υποστεί 
ρύπανση και δεν µπορούν να καθαριστούν.

Περιβαλλοντικοί έλεγχοι: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα.
    

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Oψn
      Μορφή: υγρό
      Χρώµα: Κόκκινο
Οσµή: Xαρακτηριστικό
Όριο οσµής: ∆εν εφαρµόζεται σε µείγµατα
pH: Δεν χρησιµοποιείται
Σηµείο πήξης: ∆εν εφαρµόζεται σε µείγµατα
Σηµείο  βρασµού: Η τιµή δεν παίζει ρόλο για την ταξινόµηση
Σηµείο  ανάφλεξης: Η τιµή δεν παίζει ρόλο για την ταξινόµηση
Ταχύτητα εξάτµισης: ∆εν εφαρµόζεται σε µείγµατα
Αναφλεξιµότητα (στερεό/αέριο): Η τιµή δεν παίζει ρόλο για την ταξινόµηση
Όριο ευφλεκτότητας - ανώτερο (%)–: ∆εν εφαρµόζεται σε µείγµατα
Όριο ευφλεκτότητας - κατώτερο (%)–: ∆εν εφαρµόζεται σε µείγµατα
Πίεση ατµού: ∆εν εφαρµόζεται σε µείγµατα
Πυκνότητα ατµού (Αέρας=1): ∆εν εφαρµόζεται σε µείγµατα
Πυκνότητα: 0,86 g/cm3 (20 °C)
διαλυτότητα (διαλυτότητες)
      ∆ιαλυτότητα σε νερό: Aδιάλυτο στο νερό
      ∆ιαλυτότητα (άλλο): ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Συvτελεστής καταvoµής 
(ή- oκταvόλη/vερό):

 
∆εν εφαρµόζεται σε µείγµατα.

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: Η τιµή δεν παίζει ρόλο για την ταξινόµηση
Θερµοκρασία διάσπασης: Η τιµή δεν παίζει ρόλο για την ταξινόµηση
Ιξώδες, κινηµατικό: 63,92 mm2/s (40 °C)
Εκρηκτικές  ιδιότητες: Η τιµή δεν παίζει ρόλο για την ταξινόµηση
Οξειδωτικές  ιδιότητες: Η τιµή δεν παίζει ρόλο για την ταξινόµηση

9.2 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 ∆ραστικότητα: Σταθερό σε ενδεδειγµένη χρήση.

10.2 Χηµική σταθερότητα: Σταθερό σε ενδεδειγµένη χρήση.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων 
αντιδράσεων:

Σταθερό σε ενδεδειγµένη χρήση.

10.4 Συνθήκες  προς  αποφυγήν: Σταθερό σε ενδεδειγµένη χρήση.



Ηµεροµηνία έκδοσης:: Ηµεροµηνία 
αναθεώρησης:: Έκδοση 

Ηµεροµηνία 
εκτύπωσης: σελίδα

11.01.2016 12.01.2016  1.1

01.03.2017 6

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ. αριθµ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο 31, Παράρτηµα II όπως τροποποιήθηκε

10.5 Μη συµβατά υλικά: Ισχυρές οξειδωτικές ουσίες. Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα 
αποσύνθεσης: 

Με θερµική διάσπαση ή καύση µπορεί να απελευθερωθούν οξείδια του άνθρακα και άλλα τοξικά 
αέρια ή ατµοί.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα:
Κατάποση
Προϊόν: ∆εν έχει ταξινοµηθεί για οξεία τοξικότητα βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

LD 50 (Αρουραίος): > 5.000 mg/kg

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

LD 50 (Αρουραίος): > 15.000 mg/kg

Baseoil, low viscous LD 50 (Αρουραίος): > 2.001 mg/kg

Επαφή µε το δέρµα:
Προϊόν: ∆εν έχει ταξινοµηθεί για οξεία τοξικότητα βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

LD 50 (Αρουραίος): > 5.000 mg/kg

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous LD 50 (Κουνέλι): > 2.001 mg/kg

Εισπνοή:
Προϊόν: ∆εν έχει ταξινοµηθεί για οξεία τοξικότητα βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων.
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
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Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

∆ιάβρωση/Ερεθισµός  δέρµατος:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός οφθαλµού:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Ευαισθητοποίηση της αναπνοής ή του δέρµατος:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Μεταλλαξιογέννηση βλαστικών κυττάρων

In vitro:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
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In vivo:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Καρκινογένεση:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - µοναδική έκθεση:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - επανειληµµένη έκθεση:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
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Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Κίνδυνος αναρρόφησης:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα 

Οξεία τοξικότητα:
Ιχθείς:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Υδρόβια ασπόνδυλα:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Χρόνια τοξικότητα:
Ιχθείς:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
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Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Υδρόβια ασπόνδυλα:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Τοξικότητα για υδρόβια φυτά:
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

12.2 Ανθεκτικότητα και Αποικοδόµηση
Βιολογικά αποικοδοµήσιµο
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Προϊόν: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Καθορισµένη ουσία ή ουσίες
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
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Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα
Γνωστή ή προβλεπόµενη διανοµή σε περιβαλλοντικούς θαλάµους
Hydrocarbons, C12-C13, 
isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Hydrocarbon solvent, 
disaromatized, low viscous

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

Baseoil, low viscous ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

12.5 Αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ: Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ΑΒΤ/αΑαΒ.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα

 
ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Γενικές   πληροφορίες: ∆ιαθέστε τα απόβλητα και υπολείµµατα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κατά τόπων αρχών.

Μέθοδοι  διάθεσης: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον 
περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο. Κατά την αποθήκευση µεταχειρισµένων προϊόντων προσέξτε 
την απαγόρευση ανάµιξης.

Ευρωπαϊκοί κώδικες αποβλήτων

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

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

ADR/RID
14.1 Αριθµός ΟΗΕ: -
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: -
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

      Τάξη: Μη επικίνδυνα αγαθά

      Επισήµανση(εις): -
      Αρ. κινδύνου (ADR): -
      Κωδικός περιορισµού σύραγγων: -

14.4 Οµάδα συσκευασίας: -
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: -
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: -

ADN
14.1 Αριθµός ΟΗΕ: -
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: -
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14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

      Τάξη: Μη επικίνδυνα αγαθά

      Επισήµανση(εις): -
14.4 Οµάδα συσκευασίας: -
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: -
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: -

IMDG
14.1 Αριθµός ΟΗΕ: -
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: -
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

      Τάξη: Μη επικίνδυνα αγαθά

      Επισήµανση(εις): -
      EmS No.: -

14.4 Οµάδα συσκευασίας: -
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: -
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: -

IATA
14.1 Αριθµός ΟΗΕ: -
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής: -
14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

      Τάξη: Μη επικίνδυνα αγαθά

      Επισήµανση(εις): -
14.4 Οµάδα συσκευασίας: -
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: -
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: -
14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II 

της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC: δεν χρησιµοποιείται

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία

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

Κανονισµοί ΕΕ

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος:

κανένας, καµµία, κανένα

Κανονισµός (ΕΚ) Αριθ. 850/2004 για τους έµµονους οργανικούς ρύπους: κανένας, καµµία, κανένα

Εθνικοί κανονισµοί Να τηρούνται οι τοπικές διατάξεις

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: ∆εν έχει διεξαχθεί καµία αξιολόγηση χηµικής 
ασφάλειας.
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ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες αναθεώρησης: Οι αλλαγές έχουν σηµειωθεί στο πλάι µε διπλή γραµµή.

Κείµενο των δηλώσεων H στην ενότητα 2 και 3

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

Άλλες πληροφορίες: Η ταξινόµηση ανταποκρίνεται στις ισχύουσες λίστες της ΕΚ, έχει όµως συµπ ληρωθεί µε στοιχεία 
από τη βιβλιογραφία και από τις εταιρείες. Προκύπτει από την εφαρµογή της λεγόµενης 
συντηρητικής µεθόδου σύµφωνα µε την. Οδηγ ία κανονισµός EK 1272/2008 (CLP).

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 12.01.2016

Αποποίηση   ευθυνών: Τα προαναφερόµενα στοιχεία του Φύλλου ∆εδοµένων Ασφαλείας αντιστοιχούν σ τις σηµερινές 
γνώσεις και εµπειρίες µας και στοχεύουν µόνο στην περιγραφ ή από πλευράς τεχνικής ασφάλειας 
του χειρισµού του, της µεταφοράς και τη ς διάθεσης στα απορρίµµατα. Τα στοιχεία δεν αποτελούν 
µε κανένα τρόπο µ ία (τεχνική) περιγραφή της σύνθεσης και της φύσης του προϊόντος (προδιαγ 
ραφές προίόντος). Από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Φύλλο ∆εδοµένων Ασ φαλείας δεν 
συνεπάγεται η καταλληλότητα του προϊόντος για έναν ορισµένο σκοπό. ∆εν επιτρέπονται οι 
τροποποιήσεις αυτού του εγγράφου. Τα στοιχεί α δεν µεταβιβάζονται σε άλλα προϊόντα. Εφόσον το 
προϊόν αναµιχθεί ή επε ξεργασθεί µε άλλα προϊόντα, ή υποστεί επεξεργασία, δεν είναι δυνατή η µε 
ταφορά των στοιχείων αυτών στο νέο προϊόν. Ο παραλήπτης αυτού του προϊόν τος είναι υπεύθυνος 
να ακολουθεί στις εργασίες του τους ισχύοντες εθνικο ύς και τοπικούς νόµους. Παρακαλούµε να 
επικοινωνήσετε µαζί µας εάν χρειά ζεστε νέα Φύλλα ∆εδοµένων Ασφαλείας. Αυτό το ενηµερωτικό 
φυλλάδιο είναι ένα Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας σύµφωνα µε τον Κανονισµό §6 GefStoffV. 

Κα ταρτίστηκε ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την κοινοποίηση 220 και δεν φέρει υπογ ραφή.
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