∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
RSC EnviroLogic HF 100 HP
Εµπορική ονοµασία ή
προσδιορισµός του
µείγµατος
Αριθµός καταχώρισης

-

Συνώνυµα

Κανένα.

Part No.

ELHP100

Ηµεροµηνία έκδοσης

02-Νοεµβρίου-2016

Αριθµός έκδοσης

02

Ηµεροµηνία αναθεώρησης

18-Νοεµβρίου-2016

Ηµεροµηνία αντικαθιστάµενης
έκδοσης

02-Νοεµβρίου-2016

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Προσδιοριζόµενες χρήσεις ∆εν διατίθεται.
Αντενδεικνυόµενες
χρήσεις

Κανένα γνωστό.

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Προµηθευτής
Όνοµα Εταιρείας
∆ιεύθυνση
∆ιαίρεση
Αριθµός τηλεφώνου
ηλεκτρονική διεύθυνση
Υπεύθυνος επικοινωνίας
1.4. Αριθµός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης

RSC Bio Solutions
600 Radiator Road
Τηλέφωνο:
Αριθµό φαξ:
∆εν διατίθεται.
∆εν διατίθεται.

704-684-6100
704-257-8996

EMERGENCY PH NO:

1-800-661-3558

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Το µείγµα έχει αξιολογηθεί ή/και ελεγχθεί ως προς τους φυσικούς κίνδυνους, τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς
κίνδυνους και ισχύει η ακόλουθη ταξινόµηση.
Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε
Το παρασκεύασµα αυτό δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε.
Ταξινόµηση

Καρκινογόνο 2;R45

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε
Το µείγµα αυτό δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε.
Σύνοψη επικινδυνότητας
Κίνδυνοι από φυσικούς
παράγοντες

∆εν ταξινοµείται για φυσικούς κίνδυνους.

Κίνδυνοι για την υγεία

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. ∆εν ταξινοµείται για κίνδυνους υγείας. Ωστόσο, η επαγγελµατική
έκθεση στο µείγµα ή στις ουσία(ες) ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία.

Κίνδυνοι για το
περιβάλλον

∆εν έχει ταξινοµηθεί για κίνδυνους στο περιβάλλον.

Eιδικoί κίνδυνοι

Κανένα γνωστό.

Σπουδαιότερα
συµπτώµατα

Η άµεση επαφή µε τα µάτια ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινό ερεθισµό.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης
Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε
Synthetic Biodegradable Base Oil
Περιέχει:
Εικονογράµµατα κινδύνου

Κανένα.

Προειδοποιητική λέξη

Κανένα.
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Το µείγµα δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόµηση.

∆ηλώσεις κινδύνου
∆ηλώσεις προφυλάξεων
Πρόληψη

Τηρείτε ορθές πρακτικές βιοµηχανικής υγιεινής.

Ανταπόκριση

Πλένετε τα χέρια µετά το χειρισµό.

Αποθήκευση

Φυλάσσετε µακριά από ασύµβατα υλικά.

Απόρριψη

∆ιαθέστε τα απόβλητα και υπολείµµατα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
96,6 το % του µείγµατος αποτελείται από συστατικό(-ά) άγνωστης οξείας τοξικότητας από του
στόµατος 96,6 το % του µείγµατος αποτελείται από συστατικό(-ά) άγνωστης οξείας τοξικότητας
διά του δέρµατος. 96,6 το % του µείγµατος αποτελείται από συστατικό(-ά) άγνωστης οξείας
τοξικότητας διά της εισπνοής. 96,6 το % του µείγµατος αποτελείται από συστατικό(-ά) άγνωστου
µακροπρόθεσµου κινδύνου για το υδάτινο περιβάλλον.
Κανένα γνωστό.

Συµπληρωµατικά στοιχεία
επισήµανσης

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγµατα
Γενικές πληροφορίες
Χηµική ονοµασία

Synthetic Biodegradable Base Oil
Ταξινόµηση:

60 - < 70

Αριθµός
Ευρετηρίου

178603-64-0
-

-

-

64742-54-7
265-157-1

-

649-467-00-8

Σηµειώσεις

DSD: CLP:

Asp. Tox. 1;H304

Κλάσµατα απόσταξης (πετρελαίου),
υδρογονοκατεργασµένα βαριά
παραφινικά
Ταξινόµηση:

Αριθ. CAS / Αριθ. Αριθ. καταχώρισης REACH
ΕΚ

%

<1

DSD: Καρκινογόνο 2;R45
CLP:

L

Carc. 1B;H350

Άλλα συστατικά κάτω από αναφερόµενα
επίπεδα

L

30 - < 40

Κατάλογος συντµήσεων και συµβόλων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ανωτέρω
CLP: Κανονισµός αρ. 1272/2008.
DSD: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
M: 'Παράγοντας M
αΑαΒ: άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη ουσία.
ΑΒΤ: ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική ουσία.
#: Στην ουσία αυτή έχει εκχωρηθεί όριο(α) έκθεσης στο χώρο εργασίας της κοινότητας.
Το πλήρες κείµενο για όλες τις φράσεις κινδύνου και επικινδυνότητας (φράσεις R και H)
Συστατικά σύνθεσης
παρουσιάζεται στο Τµήµα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
Γενικές πληροφορίες

Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό ενηµερώνεται για τα εµπλεκόµενα υλικά και λαµβάνει
προφυλάξεις για την προστασία του.

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Μεταφέρετε σε καθαρό αέρα. Καλέστε ιατρό αν τα συµπτώµατα αναπτυχθούν ή επιµείνουν.
Εισπνοή

Επαφή µε τα µάτια

Πλύνετε µε σαπούνι και νερό. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθεί και επιµένει ο
ερεθισµός.
Εκπλύντε µε νερό. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθεί και επιµένει ο ερεθισµός.

Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόµα. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν προκύψουν συµπτώµατα.

Επαφή µε το δέρµα

4.2. Σηµαντικότερα
συµπτώµατα και επιδράσεις,
άµεσες ή µεταγενέστερες

Η άµεση επαφή µε τα µάτια ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινό ερεθισµό.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε
απαιτούµενης άµεσης ιατρικής
φροντίδας και ειδικής
θεραπείας

Θεραπεύστε ανάλογα µε τα συµπτώµατα.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς

∆εν έχει σηµειωθεί κανένας ασυνήθιστος κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
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5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά
µέσα
Ακατάλληλα
πυροσβεστικά µέσα
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που
προκύπτουν από την ουσία ή
το µείγµα

Άχλυ νερού. Αφρός. Ξηρή χηµική σκόνη. ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Μη χρησιµοποιείτε πίδακα νερού ως µέσο πυρόσβεσης, επειδή µε αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η
πυρκαγιά.
Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, µπορούν να σχηµατιστούν επικίνδυνα για την υγεία αέρια.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Πρέπει να φοράτε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτικό ρουχισµό σε
Ειδικός προστατευτικός
περίπτωση πυρκαγιάς.
εξοπλισµός για
πυροσβέστες
Ειδικές διαδικασίες
πυρόσβεσης
Ειδικές µέθοδοι

Μεταφέρετε τους περιέκτες από την περιοχή της πυρκαγιάς, εάν αυτό µπορεί να γίνει χωρίς
κίνδυνο.
Εφαρµόστε συνήθεις διαδικασίες πυρόσβεσης και λάβετε υπόψη τους κινδύνους που εγκυµονούν
άλλα χρησιµοποιούµενα υλικά.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Κρατήστε το µη απαραίτητο προσωπικό µακριά. Για ατοµική προστασία, βλέπε ενότητα 8 του SDS.
Για προσωπικό µη
έκτακτης ανάγκης
Για άτοµα που
προσφέρουν πρώτες
βοήθειες

Κρατήστε το µη απαραίτητο προσωπικό µακριά. Χρησιµοποιείτε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας
που συνιστάται στην ενότητα 8 του SDS.

6.2. Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

Αποφεύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση, υδατορεύµατα ή επάνω στο έδαφος.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για
περιορισµό και καθαρισµό

Το προϊόν δεν αναµιγνύεται µε νερό και εξαπλώνεται στην επιφάνεια τoυ vερoύ.
Μεγάλη ποσότητα εκχυµένου υλικού Εµποδίστε τη ροή του υλικού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος.
Συγκρατείστε σε αναχώµατα τη χυµένη ουσία, όπου είναι δυνατόν. Σκεπάστε µε πλαστικό φύλλο
για να µην απλωθεί περισσότερο. Απορροφήστε µε βερµικουλίτη, ξηρή άµµο ή γη και τοποθετήστε
σε περιέκτες. Μετά την ανάκτηση του προϊόντος, εκπλύντε την περιοχή µε νερό.
Μικρές πετρελαιοκηλίδες: Σκουπίστε µε υλικό απορρόφησης (π.χ. πανί, σφουγγάρι). Καθαρίστε
την επιφάνεια εκτενώς για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα µόλυνσης.

6.4. Παραποµπή σε άλλα
τµήµατα

Το εκχυµένο προΐόν δεν πρέπει να επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς
επαναχρησιµοποίηση.
Για ατοµική προστασία, βλέπε ενότητα 8 του SDS. Για τη διάθεση αποβλήτων, βλέπε ενότητα 13
του SDS.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή
χειρισµό

Αποφεύγετε παρατεταµένη έκθεση. Τηρείτε ορθές πρακτικές βιοµηχανικής υγιεινής.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς
φύλαξης,
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
ασυµβίβαστων καταστάσεων

Φυλάσσεται στον αρχικό, ερµητικά κλεισµένο περιέκτη. Αποθηκεύεται µακριά από ασύµβατα υλικά
(δείτε την Ενότητα 10 του SDS).

7.3. Ειδική τελική χρήση ή
χρήσεις

∆εν διατίθεται.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1. Παράµετροι ελέγχου
Όρια επαγγελµατικής έκθεσης
Ιταλία. Όρια επαγγελµατικής έκθεσης
Συστατικά
Synthetic Biodegradable
Base Oil (CAS
178603-64-0)
Κλάσµατα απόσταξης
(πετρελαίου),
υδρογονοκατεργασµένα
βαριά παραφινικά (CAS
64742-54-7)

Τύπος

Τιµή

Μορφή

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)
TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)

5 mg/m3

Εισπνεύσιµο κλάσµα.

5 mg/m3

Εισπνεύσιµο κλάσµα.

Όνοµα υλικού: RSC EnviroLogic HF 100 HP
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Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment
Συστατικά
Τύπος
Τιµή
Synthetic Biodegradable
Base Oil (CAS
178603-64-0)

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)

5 mg/m3

Πολωνία. Μέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις (MAC). Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής σχετικά µε τις
Μέγιστες Επιτρεπόµενες Συγκεντρώσεις και Εντάσεις στο Περιβάλλον Εργασίας
Μορφή
Συστατικά
Τύπος
Τιµή
Synthetic Biodegradable
Base Oil (CAS
178603-64-0)
Κλάσµατα απόσταξης
(πετρελαίου),
υδρογονοκατεργασµένα
βαριά παραφινικά (CAS
64742-54-7)

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)
TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)

5 mg/m3

Εισπνεύσιµο κλάσµα.

5 mg/m3

Εισπνεύσιµο κλάσµα.

Σλοβακία. Όρια Επαγγελµατικής Έκθεσης. Κανονισµός υπ’ αριθµ. 300/2007 που αφορά την προστασία της υγείας στην
εργασία µε χηµικά µέσα
Μορφή
Συστατικά
Τύπος
Τιµή
Synthetic Biodegradable
Base Oil (CAS
178603-64-0)

STEL (Οριακή τιµή
γιαγκθεση µικρού
χρόνου)
TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)

Κλάσµατα απόσταξης
(πετρελαίου),
υδρογονοκατεργασµένα
βαριά παραφινικά (CAS
64742-54-7)

STEL (Οριακή τιµή
γιαγκθεση µικρού
χρόνου)

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)
Ελβετία. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz
Συστατικά
Τύπος
Synthetic Biodegradable
Base Oil (CAS
178603-64-0)
Κλάσµατα απόσταξης
(πετρελαίου),
υδρογονοκατεργασµένα
βαριά παραφινικά (CAS
64742-54-7)

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)
TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)

3 mg/m3

Fume and mist.

15 ppm
1 mg/m3

Fume and mist.
Fume and mist.

5 ppm
3 mg/m3

Fume and mist.
Fume and mist.

15 ppm
1 mg/m3

Fume and mist.
Fume and mist.

5 ppm

Fume and mist.

Τιµή

Μορφή

5 mg/m3

Εισπνεύσιµη σκόνη.

5 mg/m3

Εισπνεύσιµη σκόνη.

Βιολογικές οριακές τιµές

∆εν σηµειώθηκαν βιολογικά όρια έκθεσης για το συστατικό(ά).

Συνιστώµενες διαδικασίες
παρακολούθησης

Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες παρακολούθησης.

Παράγωγα επίπεδα χωρίς
επιπτώσεις (DNEL)

∆εν διατίθεται.

Προβλεπόµενες
συγκεντρώσεις χωρίς
επιπτώσεις (PNEC)

∆εν διατίθεται.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ορθός γενικός εξαερισµός (συνήθως 10 αλλαγές αέρα ανά ώρα). 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
Ο εξοπλισµός προσωπικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τα πρότυπα CEN και
Γενικές πληροφορίες
σε συνεργασία µε τον προµηθευτή του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού.
Όνοµα υλικού: RSC EnviroLogic HF 100 HP
ELHP100 Αριθ. έκδοσης: 02 Επεξεργάστηκε την: 18-Νοεµβρίου-2016
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Προστασία των
µατιών/του προσώπου

Φοράτε γυαλιά ασφαλείας µε πλευρική προστασία (ή προστατευτικά γυαλιά).

Προστασία του δέρµατος
- Προστασία των χεριών

Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες. Ο προµηθευτής γαντιών µπορεί να
συστήσει κατάλληλα γάντια.

- Λοιπά

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία.

Προστασία των
αναπνευστικών οδών

Μάσκα προστασίας από τη σκόνη.

Θερµικοί κίνδυνοι

Φοράτε κατάλληλο θερµικό προστατευτικό ρουχισµό, όταν απαιτείται.

Μέτρα υγιεινής

Έλεγχοι περιβαλλοντικής
έκθεσης

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 και τα µέσα
προστασίας πρέπει να πλένονται τακτικά για την αφαίρεση των ρύπων.
Ο υπεύθυνος για το περιβάλλον πρέπει να ενηµερωθεί για κάθε µεγάλη έκχυση.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Όψη

Yγρό. διαφανές.

Φυσική κατάσταση

Υγρό.

Μορφή

Yγρό.

Χρώµα

Φαιοκίτρινο

Οσµή

Τσικλόφουσκα.

Όριο οσµής

∆εν διατίθεται.

pH

∆εν διατίθεται.

Σηµείο τήξεως/Σηµείο πήξεως

∆εν διατίθεται.

Αρχικό σηµείο ζέσεως και
περιοχή ζέσεως

∆εν διατίθεται.

Σηµείο ανάφλεξης

193,0 °C (379,4 °F)

Ταχύτητα εξάτµισης

∆εν διατίθεται.

Αναφλεξιµότητα (στερεό,
αέριο)

Μη σχετικό.

Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα ή όρια εκρηκτικότητας
∆εν διατίθεται.
Όριο αναφλεξιµότητας χαµηλότερο (%)
Όριο αναφλεξιµότητας ανώτερο (%)

∆εν διατίθεται.

Πίεση ατµών

∆εν διατίθεται.

Πυκνότητα ατµών

∆εν διατίθεται.

Σχετική πυκνότητα

∆εν διατίθεται.

∆ιαλυτότητα (διαλυτότητες)
∆ιαλυτότητα (νερό)

Αδιάλυτος

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης

∆εν διατίθεται.

Θερµοκρασία αποσύνθεσης

∆εν διατίθεται.

Ιξώδες

100 cSt

Θερµοκρασία ιξώδους

40 °C (104 °F)

Εκρηκτικές ιδιότητες

Μη εκρηκτικό.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Μη οξειδωτικό

9.2. Άλλες πληροφορίες
Πυκνότητα

0,86 g/cm³

Σηµείο ροής

-48 °C (-54,4 °F)

ΠΟΕ

0 % έχει εκτιµηθεί

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
10.2. Χηµική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό και δεν αντιδρά σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και
µεταφοράς.
Το υλικό είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
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10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων
αντιδράσεων

∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

10.4. Συνθήκες προς
αποφυγήν

Επαφή µε ασύµβατα υλικά.

10.5. Μη συµβατά υλικά

Ισχυρά οξειδωτικά µέσα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες

Η επαγγελµατική έκθεση στην ουσία ή στο µείγµα ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις.

Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης
Η παρατεταµένη εισπνοή µπορεί να είναι επιβλαβής.
Εισπνοή
Επαφή µε το δέρµα

∆εν αναµένονται δυσµενείς επιπτώσεις λόγω επαφής µε το δέρµα.

Επαφή µε τα µάτια

Η άµεση επαφή µε τα µάτια ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινό ερεθισµό.

Κατάποση

Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία εάν καταποθεί. Ωστόσο, η κατάποση δεν είναι πιθανό να είναι η
πρωτεύουσα οδός επαγγελµατικής έκθεσης.

Συµπτώµατα

Η έκθεση µπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισµό, ερυθρότητα και δυσφορία.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα

∆εν είναι γνωστό.

∆ιάβρωση και ερεθισµός του
δέρµατος

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Σοβαρή οφθαλµική
βλάβη/ερεθισµός των
οφθαλµών

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Ευαισθητοποίηση του
αναπνευστικού

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Ευαισθητοποίηση του
δέρµατος

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών
κυττάρων

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Καρκινογένεση

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Hungary. 26/2000 EüM Ordinance on protection against and preventing risk relating to exposure to carcinogens at work
(as amended)
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.
Τοξικότητα για την
αναπαραγωγή
Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους - εφάπαξ
έκθεση,

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους επανειληµµένη έκθεση

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Κίνδυνος αναρρόφησης

Εξαιτίας µερικής ή πλήρους έλλειψης δεδοµένων, η ταξινόµηση δεν είναι δυνατή.

Πληροφορίες για το µείγµα
έναντι πληροφοριών για τις
ουσίες

∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

Άλλες πληροφορίες

∆εν διατίθεται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα

Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως περιβαλλοντικός κίνδυνος. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει την
πιθανότητα ότι µεγάλες ή συχνές διαρροές µπορεί να έχουν επιβλαβή ή καταστρεπτική επίδραση
στο περιβάλλον.

Προϊόν

Είδη

Αποτελέσµατα δοκιµής

RSC EnviroLogic HF 100 HP
Υδρόβιος
Οξεία
Άλγες

EC50

Άλγες

> 110 ppm

Ιχθείς

LC50

Ιχθείς

> 1000 ppm
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Προϊόν
Οστρακόδερµα

EC50

Είδη

Αποτελέσµατα δοκιµής

Οστρακόδερµα

> 120 ppm

* Οι εκτιµήσεις για το προϊόν ενδέχεται να βασίζονται σε επιπλέον συστατικά στοιχεία τα οποία δεν παρουσιάζονται.
12.2. Ανθεκτικότητα και
ικανότητα αποδόµησης
Βιολογική αποικοδόµηση
Ποσοστιαία αποσύνθεση (αερόβια βιοαποικοδόµηση)
RSC EnviroLogic HF 100 HP
> 60 % ASTM D7373
12.3. ∆υνατότητα
βιοσυσσώρευσης
Συντελεστής διαχωρισµού
n-οκτανόλης/νερού (log Kow)

∆εν διατίθεται.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

∆εv διατίθενται δεδοµένα.

12.5. Αποτελέσµατα
της αξιολόγησης
ΑΒΤ και αΑαΒ

∆εν διατίθεται.

12.6. Άλλες αρνητικές
επιπτώσεις

Από αυτό το συστατικό δεν αναµένεται καµία άλλη δυσµενή περιβαλλοντική επίδραση (π.χ.
µείωση του όζοντος, φωτοχηµική δηµιουργία όζοντος, ενδοκρινής λειτουργική διακοπή, δυναµικό
θέρµανσης του πλανήτη).

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Υπολειµµατικά απόβλητα

Μολυσµένη συσκευασία

Κώδικας αποβλήτων ΕΕ
Μέθοδοι/Πληροφορίες
διάθεσης
Eιδικές προφυλάξεις

Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Τα άδεια δοχεία ή
επενδύσεις µπορεί να συγκρατούν κάποια υπολείµµατα προϊόντος. Το υλικό και o περιέκτης του
πρέπει να διατεθούν µε ασφαλή τρόπο (βλ.: Οδηγίες για τη διάθεση).
Επειδή οι άδειοι περιέκτες ενδέχεται να συγκρατούν κατάλοιπα προϊόντος, ακολουθήστε τις
προειδοποιήσεις στην ετικέτα ακόµη και όταν ο περιέκτης είναι άδειος. Τα άδεια δοχεία πρέπει να
µεταφέρονται σε εγκεκριµένο µέρος διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη.
Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί σε συνεννόηση µε τον καταναλωτή, τον παραγωγό
και τον διαθέτη.
Συλλέξτε και ανακτήστε ή διαθέστε σε σφραγισµένους περιέκτες σε αδειούχο χώρο απόρριψης.
Απορρίψτε σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
ADR
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
RID
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
ADN
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
IATA
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
IMDG
14.1. - 14.6.: ∆εν είναι κατοχυρωµένα ως επικίνδυνα εµπορεύµατα.
∆εν έχει αποδειχθεί.
14.7. Χύδην µεταφορά
σύµφωνα µε το παράρτηµα II
της σύµβασης MARPOL και τον
κώδικα IBC

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα
Νοµοθεσία της ΕΕ
Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παράρτηµα II, όπως
τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους έµµονους οργανικούς ρύπους, Παράρτηµα I όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
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Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα I,
Μέρος 1 όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα I,
Μέρος 2 όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα I,
Μέρος 3 όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα V,
όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 Παράρτηµα II Μητρώο έκλυσης και µεταφοράς ρύπων, όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Άρθρο 59(10). Κατάλογος υποψηφίων ουσιών όπως δηµοσιεύτηκε πρόσφατα
από το ECHA
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Αδειοδοτήσεις
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 REACH Παράρτηµα XIV Κατάλογος που υπόκεινται σε αδειοδότηση όπως
τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Περιορισµοί χρήσης
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Παράρτηµα XVII Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισµό κυκλοφορίας στην
αγορά και χρήσης, όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Οδηγία 2004/37/ΕΚ: σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε
καρκινογόνους και µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Άλλες νοµοθετικές διατάξεις της ΕΕ
Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες,
όπως τροποποιήθηκε
∆εν έχει καταχωρηθεί.
Το προΐόν έχει χαρακτηρισθεί και ταξινοµηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΟΚ ή των αντίστοιχων
Λοιποί κανονισµοί
εθνικών νόµων. Το παρόν Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του
Κανονισµού 1907/2006/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισµούς για εργασία µε χηµικούς παράγοντες.
Εθνικές νοµοθεσίες
15.2. Αξιολόγηση χηµικής
ασφάλειας

∆εν έχει διεξαχθεί καµία αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Κατάλογος υποσηµειώσεων

∆εν διατίθεται.

Παραποµπές

∆εν διατίθεται.

Πληροφορίες για τη µέθοδο
αξιολόγησης που οδηγεί στην
ταξινόµηση του µείγµατος

Η ταξινόµηση για τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους προέρχεται από
έναν συνδυασµό µεθόδων υπολογισµού και δεδοµένων ελέγχων, αν διατίθενται.

Πλήρες κείµενο για
οποιεσδήποτε δηλώσεις ή
φράσεις R και δηλώσεις H υπό
τις Ενότητες 2 έως 15

Πληροφορίες αναθεώρησης

Πληροφορίες εκπαίδευσης

R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς.
H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας: Πρόληψη
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας: Ανταπόκριση
GHS: Ταξινόµηση
Κατά το χειρισµό του υλικού αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες εκπαίδευσης.
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∆ήλωση αποποίησης ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφάλειας είναι σωστές σύµφωνα
µε τις γνώσεις, τις πληροφορίες και τη γνώµη µας την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής τους. Οι
πληροφορίες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί µόνο ως οδηγός για τον ασφαλή χειρισµό, χρήση,
επεξεργασία, αποθήκευση, µεταφορά, απόρριψη και έκδοση και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως
εγγύηση ή προδιαγραφή ποιότητας. Οι πληροφορίες σχετίζονται µόνο µε το συγκεκριµένο υλικό
που προσδιορίζεται και ενδέχεται να µην είναι έγκυρες για τέτοιο υλικό όταν χρησιµοποιείται σε
συνδυασµό µε οποιαδήποτε άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε διεργασία, εκτός εάν καθορίζεται στο
κείµενο.
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