∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις)

Ηµερ/νία σύνταξης Φεβρ 2016

SILICONE REMOVER
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
1.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.1 EMΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: SILICONE REMOVER- AΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DL CHEMICALS
E∆ΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ROTERJSTRAAT 201-203 B-8793 WAREGEM BELGIUM

Tel. +32 56627051
Fax +32 56609568

info@dl-chem.com, www.dl-chem.com

1.2 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: AΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΙΛΚΟΝΗΣ
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ
13ο χλµ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΗ 57001 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.2310473778

1.4 Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης
Tel. +32 70 245 245

2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

2.1.1 Σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 1272/2008 Παράρτηµα VI

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

H315 Ερεθισµός του δέρµατος: Κατηγορία 2

Η318 Σοβαρή οφθαλµική βλάβη: Κατηγορία 1
H317 Ευαισθητοποίηση αναπν: Κατηγορία 1

Η304 Τοξικότητα αναπνευστικού: Κατηγορία 1
ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
∆εν ταξινοµείται

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Η400 Οξεία υδάτινη τοξικότητα : Κατηγορία 1

H410 Χρόνια υδάτινη τοξικότητα: Κατηγορία 1

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

2.2.1. Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1272/2008 Παράρτηµα VI

GHS 07

GHS 05

GHS 08

Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

GHS 09

Φράσεις Η
Η318:

Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη

Η304:

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

H317:

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση (δέρµα)

Φράσεις Ρ
P102

Μακριά από παιδιά.

P103

∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα

P101

P261

Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυµιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατµούς/εκνεφώµατα.

µάτια/το πρόσωπο.

P305+P351+P338- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.Συνεχίστε να ξεπλένετε
P362

Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.

P273

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P321

Χρειάζεται ειδική αγωγή

P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P363
P405

P501-

κράτος

Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
Φυλάσσεται κλειδωµένο.

∆ιάθεση του περιεχοµένου/ περιέκτη σε εταιρία διάθεσης αποβλήτων εξουσιοδοτηµένη από το

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

To µίγµα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ ή αΑαΒ του κανονισµού 1907/2008 ΠΑΡ ΧΙΙΙ

3. ΣΥΝΘΕΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Μίγµα συστατικών
Συστατικό

Τερπένια πορτοκαλιού

Cas

ΕΙΝECS

No/

8028-48-6/
232-433-8

Eφαρµοστέα

Ειδικά

(οδηγ1999/45)

(καν.1272/

συγ/ση

>1%

(επιβλαβής)
>1%

(περιβάλλον)

όρια

συγκ/σης

2008)

-

Όρια

συγ/σης (οδ
1999/45

ΙΙ, ΙΙΙ, V)

παρ

Xi; 38: > 20%

Ταξινόµηση

(67/548

1272/2008)

και

N; Xn; Xi;

R10 R50/53 R43
R65 R38

Εύφ υγρ 3, H226
Ερ δέρµ 2, H315

% w/w

> 50%

Ευαισθ δέρ 1,
H317

Τοξ αναπ1, H304
Οξ υδ τοξ 1,
H400

Χρ υδ τοξ 1,

Αιθοξυλιωµένη
αλκοόλη

λιπαρή

68439-45-2

>1%

(ερεθιστική)

-

-

H410

Xi; R41

1-5%

Σοβ οφθ βλ 1,
H318

∆εν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά τα οποία, είναι ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα για την υγεία ή το
περιβάλλον, είναι ΑΒΤ ή αΑαΒ ή στα οποία έχει εκχωρηθεί όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας και συνεπώς
απαιτούν αναφορά σε αυτή την ενότητα.

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα.

Επαφή µε τα µάτια: Εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό τρεχούµενο, για 10- 15 λεπτά µε ανοιχτά τα βλέφαρα.

Αποµακρύνετε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν και είναι εύκολο να αποµακρυνθούν. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν επιµένει
ο ερεθισµός συµβουλευτείτε γιατρό

Εισπνοή: Καθαρίστε το λαιµό σας, βήξτε. Ζητήστε ιατρική συµβουλή

Κατάποση: Πλύνετε το στόµα, πιείτε άφθονο νερ, µην προκαλείτε εµετό, µείνετε ήρεµοι και µεταβείτε άµεσα σε

νοσοκοµείο ή σε γιατρό.

Επαφή µε το δέρµα: Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. Αποµακρύνετε τα ρούχα και εκπλύντε
το µολυσµένο δέρµα σχολαστικά µε άφθονο νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε µε θερµό νερό.

Προστασία των ατόµων που παρέχουν πρώτες βοήθειες: ∆εν πρέπει να πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια που να
εµπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση.
4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις οξείες ή µεταγενέστερες
∆εν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιµες

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Σε κάθε περίπτωση αµφιβολίας ή αν τα συµπτώµατα επιµένουν ζητήστε ιατρική συµβουλή

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ: Παρέχετε συµπτωµατική θεραπεία. Επικοινωνήστε αµέσως µε ειδικό θεραπείας
δηλητηριάσεων σε περίπτωση που προκύψει κατάποση ή εισπνοή µεγάλων ποσοτήτων
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ: ∆εν απαιτείται ειδική θεραπεία
4.4. Άλλες πληροφορίες

Τα κέντρα δηλητηριάσεων σε κάθε πρωτεύουσα µπορούν να παράσχουν πρόσθετη βοήθεια σε τακτικές µονάδες υγείας.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
5.1 Πυροσβεστικά µέσα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή κόνισ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Ισχυρό ρεύµα νερού µπορεί να εξαπλώσει τη φωτιά

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από το µίγµα, από τη διάσπαση ή τους ατµούς από τη διάσπαση

Κίνδυνος πυρκαγιάς: οι ατµοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και µπορεί να µεταφερθούν σε σηµαντική απόσταση
προσεγγίζοντας κάποια πηγή ανάφλεξης

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προσπαθήστε να µην υπάρχει αέρας

Μην επιτρέπετ την είσοδο των υγρών κατάσβεσης σε ταµιευτήρες νερού ή αποχετεύσεις
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός

Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και προστατευτικός ρουχισµός.
5.4 Πρόσθετα στοιχεία

Το προιόν δεν αυτοδιασπάται

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά µέτρα: αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Μην εισπνέετε τους ατµούς
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε την είσοδο στο αποχετευτικό δίκτυο, σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά. Σε αντίθετη περίπτωση ενηµερώστε
άµεσα τις τοπικές αρχές (εταιρία ύδρευσης) και τις αρµόδιες αρχές
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό

Σταµατήστε τη διαρροή αν αυτό είναι εφικτό. Αποµακρύνετε όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης. Απορροφήστε το υλικό που

χύθηκε µε άµµο ή χώµα. Συλλέξτε σε κλειστά κατάλληλα δοχεία για την απόρριψη. Καθαρίστε µε τη βοήθεια
απορρυπαντικών

6.4 Πρόσθετες πληροφορίες
∆εν υπάρχουν

6.1. Personal precautions, protective

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
7.1 Χειρισµός

Μη τρώτε ή πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε.
7.2. Αποθήκευση

7.2.1 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων

∆ιατηρείτε το σκεύασµα µακριά από θερµότητα και πηγές ανάφλεξης, σπίθες. ∆ιατηρείτε σε δροσετό και καλά αεριζόµενο
χώρο.

7.1. Pre

cautions for safe handling

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Συµπληρωµατικές πληροφορίες για την εγκατάσταση τεχνικών συστηµάτων: καµία
8.1 Παράµετροι ελέγχου- Οριακές τιµές έκθεσης

Ουσίες µε οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης στους χώρους εργασίας
∆εν υπάρχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες8.1. Control parameters

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Μέτρα προστασίας για τη συλλογή και τη διαχείριση

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής

Ακολουθήστε τους συνήθεις κανόνες του χειρισµού χηµικών
Προστασία χεριών

Γάντια νιτριλίου (NΒR), πολυβινυλακοόλης (PVA) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 374-3
Προστασία αναπνευστικής οδού

∆εν απαιτούνται ειδικά µέτρα προστασίας της αναπνευστικής οδού. Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό
Πρόσθετες πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. Πλύνετε τα χέρα πρίν τα διαλείµµατα και στο τέλος της
εργασίας. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε το σκεύασµα

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Εµφάνιση: υγρή παχύρρευστη γέλη
Χρώµα: άχρωµο
Οσµή: λεµονιού

Σηµείο ζέσεως: 180 C

Σηµείο ανάφλεξης: > 55 C
Ειδ βάρος: 0,8 g/cm³

∆ιαλυτότητα: αδιάλυτο σε νερό
.2. Other information

VOC περιεχόµενο : 0 %

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.1 Χηµική σταθερότητα:

Επιβλαβή προιόντα αποσύνθεσης στη θερµοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι γνωστά
10.2 Συνθήκες προς αποφυγή

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες
10.3 Επικίνδυνες αντιδράσεις

Επικίνδυνες αντιδράσεις δεν είναι γνωστές

10.4. Επικίνδυνα προιόντα αποσύνθεσης
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες
10.5 Μη συµβατά υλικά

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οξεία τοξικότητα: δεν ταξινοµείται

∆ιάβρωση/ Ερεθισµός του δέρµατος: προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος
Οφθαλµική βλάβη/ ερεθισµός: προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη
Μεταλλαξιγένεση: δεν ταξινοµείται
Καρκινογένεση: δεν ταξινοµείται

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: ∆εν ταξινοµείται

Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους (εφάπαξ έκθεση): δεν ταξινοµείται

Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους (επαναλαµβανόµενη έκθεση): δεν ταξινοµείται

Κίνδυνος για το αναπνευστικό: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς

Τοξικολογικές ηροφορίες για τα επιµέρους χαρακτηριστικά
Συστατικά

Οξεία τοξικότητα

Αιθοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη

Το προιόν δεν έχει ελεγχθεί. Μπορεί να είναι επιβλαβές κατά την εισπνοή, την

Οξεία τοξικότητα (δέρµα)

LD50: 1,000 - 2,000 mg/kg

Οξεία τοξικότητα (εισπνοή)

Η τιµή LC50 αναµένεται να υπερβεί την συγκέντρωση κορεσµού των ατµών

κατάποση, την απορρόφηση από το δέρµα

στον αέρα

Οξεία τοξικότητα (δια σστόµατος)
∆έρµα

Βλάβη/ερεθισµός µατιών

LD50: 1,000 - 2,000 mg/kg

ερεθιστικό για το δέρµα

Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12.1.Οικοτοξικότητα

Το προιόν περιέχει επιβλαβή συστατικά για το υδάτινο περιβάλλον. Πολύ τοξικό για τα ψάρια.

Νερό: µην αφήνετε το σκεύασµα να εισέλθει σε αποχετεύσεις ή οποιουσδήποτε ταµιευτήρες νερού, ποτάµια
κλπ

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
∆εν είναι άµεσα βιοδιασπώµενο

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες

12.5. Αποτελέσµατα αξιολόγησης ΑBT και αΑαB

∆εν ικανοποιούνται τα κριτήρια του Κανονισµού REACH παρ ΧΙΙΙ
12.6. Άλλες επικίνδυνες επιδράσεις
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες

Οικολογικές ηληροφορίες για τα επιµέρους χαρακτηριστικά
Τερπένια πορτοκαλιού
•

Οικοτοξικότητα

Περιέχει > 90% Limonene :

EC50 (Daphnia magna, 48 h) : 0,67 mg/l

EC50 (Algae, 72 h) : 150 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
LC50 (Fish, 96 h) : 0,7 mg/l (Pimephales promelas)
•

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης

•

∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

•

Κινητικότητα στο έδαφος

Εύκολα βιοδιασπώµενο
Μικρή πιθανότητα

Αδιάλυτο στο νερό
•

Αποτελέσµατα αξιολόγησης ΑBT και αΑαB

Αρνητικά

Αιθοξυλιωµένη λιπαρή αλκοόλη
•

Υδάτινη τοξικότητα

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Επιβλαβές για τους υδάτινους οργανισµούς µε µακροχρόνιες
επιδράσεις

•

Τοξικότητα στα ψάρια

•

Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα

•

Τοξικότητα στα άλγη

•

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα

LC 50 0,1-1 mg/l 96 ώρες

EC 50 (Daphnia) >0,1-1 mg/l 48 ώρες

EC 50 (πράσινα άλγη) >0,1-1 mg/l 72 ώρες
EC 10 (Daphnia) >0,1-1 mg/l 21 ηµέρες

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
13.1.1 ∆ιάθεση του προιόντος

Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς. Η απόρριψη του
συµπυκνωµένου προιόντος πρέπει να γίνεται από εγκεκριµένους φορείς.

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. Πλύνετε τη µολυσµένη περιοχή µε άφθονο νερό
13.1.2. ∆ιάθεση των περιεκτών

Οι κενοί περιέκτες µπορούν να καθαριστούν από τα υπολείµµατα. Οδηγήστε τους κενούς περιέκτες στην
ανακύκλωση σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς

15 01 συσκευασία

15 01 02 Πλαστική συσκευασία

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οδική µεταφορά ADR/ RID

Αριθµός UN: 3082
Κλάση: 9

Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ

Oνοµασία για τη µεταφορά: περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, υγρή, ε.α.ο. (τερπένια πορτοκαλιού)

Θαλάσσια µεταφορά IMDG

Αριθµός UN: 3082
Κλάση: 9

Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ

Oνοµασία για τη µεταφορά: περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, υγρή, ε.α.ο. (τερπένια πορτοκαλιού)

Θαλάσσιος ρυπαντής

Αεροπορική µεταφορά ICAO-TI/IATA-DGR

Αριθµός UN: 3082
Κλάση: 9

Οµάδα συσκευασίας: ΙΙΙ

Oνοµασία για τη µεταφορά: περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, υγρή, ε.α.ο. (τερπένια πορτοκαλιού)

Γενικές προφυλάξεις για τους χρήστες
Οδική µεταφορά, ADR

Κωδικός ταξινόµησης

Μ6

Eιδικές προφυλάξεις:

274, 335, 601

Ελάχιστες ποσότητες:

5l

Αναµενόµενες ποσότητες:

Ε1

Ειδικές προβλέψεις συσκευασίας:

PP1

Οδηγίες συσκευασίας:

P001, IBC03, LP01, R001

Προβλέψεις µικτής συσκευασίας:

MP19

Κωδικός δεξαµενής:

LGBV

Kατηγορία µεταφοράς (ADR):

3

Μεταφερόµενη δεξαµενή και κοντέινερ χύδην:

TP1, TP29

Όχηµα για µεταφορά δεξαµενών:

ΑΤ

Ειδικές προβλέψεις για µεταφορά- συσκευασίες:
(ADR)

Ειδικές προβλέψεις για µεταφορά- φόρτωση
Αποφόρτωση και χειρισµός (ADR):

V12

CV13

Αριθµός Kemler:

90

Πινακίδες:

Κωδικός περιορισµού σήραγγας:

Ε

Kωδικός EAC:

•3Z

Θαλάσσια µεταφορά

Ειδικές προβλέψεις (IMDG) :

274, 335

Αναµενόµενες ποσότητες (IMDG) :

E1

Περιορισµένες ποσότητες (IMDG) :
Οδηγίες συσκευασίας (IMDG) :

Ειδικές προβλέψεις συσκευασίας(IMDG) :

5L

PP1

P001, LP01

Οδηγίες συσκευασίας IBC (IMDG) :

IBC03

Οδηγίες δεξαµενών (IMDG) :

T4

EmS-No. (Fire) :

F-A

Κατηγορία αποθήκευσης (IMDG) :

A

Ειδικές προβλέψεις για δεξαµενές(IMDG) :

TP2, TP29

EmS-No. (Spillage) :

S-F

Αεροπορική µεταφορά

PCA αναµενόµενες ποσότητες (IATA) :

E1

PCA περιορισµένες ποσότητες (IATA) :

Y964

PCA οδηγίες συσκευασίας (IATA) :

964

CAO οδηγίες συσκευασίας (IATA) :

964

Ειδικές προβλέψεις (IATA) :

A97, A158

PCA περιοριµένη ποσότητα max καθαρή ποσόητα(IATA): 30kgG
PCA max καθαρή ποσότητα (IATA) :

450L

CAO max καθαρή ποσόηττα (IATA) :

450L

ERG κωδικός (IATA) :

15.

9L

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

∆εν περιέχει ουσίες που συµπεριλαµβάνονται στο Παρ XVII
∆εν περιέχει ουσίες του υποψήφιου καταλόγου REACH
∆εν περιέχει ουσίες του REACH παρ XIV
VOC περιεχόµενο: 0%

15.1 Κανονισµοί/ νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον

Το παρόν δελτίο ασφαλείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 1999/45/ΕΚ, 67/548 ΕΟΚ (ταξινόµηση και
επισήµανση) και των κανονισµών 1272/2008 και 453/2010 ΕΚ

GHS 07

GHS 05

GHS 08

Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

GHS 09

Φράσεις Η
Η318:

Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη

Η304:

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

H317:

16.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση (δέρµα)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φράσεις Η των επιµέρους συστατικών
Η226
Η304

Υγρό και ατµοί εύφλεκτα

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

Η315

Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος..

Η318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.

Η410

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Η317
Η400

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.

Οδηγία 2001/60/ΕΚ (Επισήµανση επικίνδυνων σκευασµάτων) και Οδηγία 2004/73/ΕΚ ( 29°τροποποίηση στην Οδ
67/548/ΕΚ), Κανονισµός 1272/2008 ΕΕ.

Το παρόν ∆∆Α συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του κανονισµού 1907/2006/ΕΚ και την οδ 453/2010 ΕΕ

Οι πληροφορίες και περιορισµοί που παρατίθενται στο παρόν ∆∆Α βασίζονται στις µέχρι σήµερα επιστηµονικές και τεχνικές
γνώσεις και έχει σκοπό να περιγράψει το σκεύασµα µόνο για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

∆εν θα πρέπει να θεωρείται ως εγγύηση για οποιαδήποτε συγκεκριµένη ιδιότητα του σκευάσµατος. Σε κάθε περίπτωση είναι
ευθύνη του χρήστη να προσδιορίσει την εφαρµοσιµότητα αυτών των πληροφοριών ή την καταλληλότητα των προιόντων

για τη συγκεκριµένη δική του χρήση. Είναι ευθύνη του χρήστη να συµµορφώνεται µε τους κανόνες υγειινής, ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος.

