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Σελίδα: 1/9

ελτίο δεδο ένων ασφαλείας
σύ φωνα ε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31
Η ερο ηνία εκτύπωσης: 09.12.2016
*

Αριθ ός έκδοσης 154

Αναθεώρηση: 06.12.2016

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/ είγ ατος και εταιρείας/επιχείρησης
· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
· Ονο ασία του προϊόντος στο ε πόριο: PRESTO® SILICONE SPRAY 400 ML
· Αριθ ός προϊόντος: 306345
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζό ενες χρήσεις της ουσίας ή του είγ ατος και αντενδεικνυό ενες χρήσεις
· Το έας χρήσης
SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά / ευρύ κοινό / καταναλωτές
SU22 Επαγγελ ατικές χρήσεις: "η όσιος το έας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες)
· Κατηγορία χη ικού προϊόντος PC24 Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης
· Κατηγορία διαδικασίας
PROC7 Βιο ηχανικός ψεκασ ός
PROC11 Μη βιο ηχανικός ψεκασ ός
· Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ERC8a Ευρεία χρήση η αντιδραστικού βοηθή ατος εταποίησης σε βιο ηχανική εγκατάσταση (δεν
ενσω ατώνεται έσα ή πάνω σε αντικεί ενο)
ERC8d Ευρεία χρήση η αντιδραστικού βοηθή ατος εταποίησης σε βιο ηχανική εγκατάσταση (δεν
ενσω ατώνεται έσα ή πάνω σε αντικεί ενο, εξωτερική χρήση)
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Λιπαντικά έσα / λιπαντικά υλικά
· 1.3 Στοιχεία του προ ηθευτή του δελτίου δεδο ένων ασφαλείας
· Παραγωγός/προ ηθευτής:
MOTIP DUPLI B.V.
Wolfraamweg 2
NL- 8471 XC Wolvega
The Netherlands
Tel: +31 (0)561 694400
Fax: +31 (0)561 694411
e-mail info@nl.motipdupli.com
· Παροχή πληροφοριών: Department Product Safety
· 1.4 Αριθ ός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: +31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

*

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισ ός επικινδυνότητας
· 2.1 Ταξινό ηση της ουσίας ή του είγ ατος
· Ταξινό ηση σύ φωνα ε τον κανονισ ό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
GHS02 φλόγα
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυ α. "οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρ ανση πορεί
να διαρραγεί.

Aerosol 1

GHS09 περιβάλλον
Aquatic Chronic 2 H411

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισ ούς, ε ακροχρόνιες επιπτώσεις.

GHS07
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

H315
H336

Προκαλεί ερεθισ ό του δέρ ατος.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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· 2.2 Στοιχεία επισή ανσης
· Επισή ανση σύ φωνα ε τον κανονισ ό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν ταξινο είται και επιση αίνεται σύ φωνα ε τον κανονισ ό CLP.
· Εικονογρά ατα κινδύνου

GHS02

GHS07

GHS09

· Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργαδ ένη ε υδρογόνο
· ηλώσεις επικινδυνότητας
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυ α. "οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρ ανση πορεί να διαρραγεί.
H315
Προκαλεί ερεθισ ό του δέρ ατος.
H336
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισ ούς, ε ακροχρόνιες επιπτώσεις.
· ηλώσεις προφυλάξεων
P102
Μακριά από παιδιά.
P260
Μην αναπνέετε εκνεφώ ατα.
P210
Μακριά από θερ ότητα, θερ ές επιφάνειες, σπινθήρες, γυ νή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
P251
Να ην τρυπηθεί ή καεί ακό η και ετά τη χρήση.
P211
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυ νή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να ην εκτίθεται σε θερ οκρασίες που υπερβαίνουν
τους 50 °C.
P501
Απορρίψτε τα περιεχό ενα/δοχείο σύ φωνα ε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισ ούς.
· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
· Αποτελέσ ατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησι οποιήσι ο
· ΑΑαΒ: Μη χρησι οποιήσι ο
*

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
· 3.2 Χη ικός χαρακτηρισ ός: Μείγ ατα
· Περιγραφή: Μείγ α αποτελού ενο από τα ακολούθως αναφερό ενα στοιχεία. ε ακίνδυνες ανα είξεις.
· Επικίνδυνες ουσίες περιεχο ένου:
Αριθ ός ΕC: 927-510-4
νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργαδ ένη ε υδρογόνο
25-50%
Αριθ ός ευρετηρίου: 649-328-00-1
Flam. Liq. 2, H225
Reg.nr.: 01-2119475515-33
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
20-25%
CAS: 74-98-6
προπάνιο υγροποιη ένο
EINECS: 200-827-9
Flam. Gas 1, H220
Αριθ ός ευρετηρίου: 601-003-00-5 Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx
CAS: 106-97-8
βουτάνιο
12,5-20%
EINECS: 203-448-7
Flam. Gas 1, H220
Αριθ ός ευρετηρίου: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx
CAS: 75-28-5
ισοβουτάνιο
12,5-20%
EINECS: 200-857-2
Flam. Gas 1, H220
Αριθ ός ευρετηρίου: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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· Συ πληρω ατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερό ενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.
*

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
· 4.1 Περιγραφή των έτρων πρώτων βοηθειών
· ετά από εισπνοή: Σε περίπτωση λιποθυ ίας επιβάλλεται κατάκλιση και εταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
· ετά από επαφή ε το δέρ α: Ξεπλυθείτε α έσως ε νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυ α.
· ετά από επαφή ε τα άτια:
Να πλύνετε τα άτια κάτω από τρεχού ενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα.
· ετά από κατάποση:
Απαιτείται πόσις αρκετής ποσότητας νερού και παρα ονή στο καθαρό αέρα. Καλέστε κατευθείαν γιατρό.
· 4.2 Ση αντικότερα συ πτώ ατα και επιδράσεις, ά εσες ή εταγενέστερες
"εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτού ενης ά εσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
"εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

*

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέ ηση της πυρκαγιάς
· 5.1 Πυροσβεστικά έσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά έσα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέ ηση πυρκαϊάς εγάλων διαστάσεων ε
εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή ε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευ α.
· Πυροσβεστικά έσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό ε πλήρη εκτίναξη
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το είγ α
"εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισ ός: "εν απαιτούνται ιδιαίτερα έτρα.

*

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντι ετώπιση τυχαίας έκλυσης
· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισ ός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φροντίστε για επαρκή αερισ ό.
Μακρυά από πηγές αναφλέξεως.
· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
Σε περίπτωση διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιείστε τις αρ όδιες Αρχές.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. "εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισ ό και καθαρισ ό: Να φοντίζετε για επαρκή αερισ ό.
· 6.4 Παραπο πή σε άλλα τ ή ατα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισ ό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατο ικό προστατευτικό εξοπλισ ό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

*

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισ ός και αποθήκευση
· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισ ό
Φροντίστε για τον καλό εξαερισ ό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:
Μην ψεκάζετε το προϊόν πάνω από φωτιά ή πυρο ένα αντικεί ενα
Μακρυά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισ α.
Να πέρνετε προστατευτικά έτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
Περιέκτης υπό πίεση. Να προστατεύεται από τoν ήλιο και από τις θερ οκρασίες άνω των 50 °C (π.χ. ε
ηλεκτρ.λα πτήρες). Ακό η και ετά από χρήση ην τον ανοίγετε βίαια ούτε να τον καίτε.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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· 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συ περιλα βανο ένων τυχόν ασυ βίβαστων καταστάσεων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλή ατα και τις αποθήκες:
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό έρος.
Να προσέχετε τα νο ικά διατάγ ατα για την αποθήκευση περιβλη άτων πεπιεσ ένων αερίων.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την ά εση επίδραση του ήλιου.
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις "εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
*

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατο ική προστασία
· Συ πληρω ατικές υποδείξεις για τη δια όρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Κα ία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.
· 8.1 Παρά ετροι ελέγχου
· Συστατικά στοιχεία ε οροθετικές τι ές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να επιτηρούνται:
74-98-6 προπάνιο υγροποιη ένο
TWA Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1800 mg/m³, 1000 ppm
106-97-8 βουτάνιο
TWA Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 2350 mg/m³, 1000 ppm
· Συ πληρω ατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησι οποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσ ατος.
· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης
· Ατο ικός εξοπλισ ός προστασίας:
· Γενικά έτρα προστασίας και υγιεινής:
Μακρυά από τρόφι α, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε α έσως τα λερω ένα, βρεγ ένα ενδύ ατα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλεί ατος και στο τέλος της αργασίας.
Να ην αναπνέετε αέρια/ατ ούς/εκνεφώ ατα.
Να αποφεύγετε την επαφή ε το δέρ α.
Να αποφεύγετε την επαφή ε τα άτια και δέρ α.
· Προστασία για την αναπνοή: "εν είναι απαραίτητο
· Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του
παρασκευάσ ατος.
Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λα βάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθ ό διαπερατότητας και την
υποβάθ ιση.
· Υλικό γαντιών
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται όνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα ε τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι στην ουσία ένα
παρασκεύασ α που αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν πορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του
υλικού κατασκευής των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.
· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει
να τηρείται πάντοτε.
· Προστασία για τα άτια: "εν είναι απαραίτητο.
GR
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*

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χη ικές ιδιότητες
· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χη ικές ιδιότητες
· Γενικές πληροφορίες
· Όψη:
νέφω α
Μορφή:
άχρω ο
Χρώ α:
αντίστοιχη διαλυτικών έσων
· Οσ ή:
Μη καθωρισ ένο.
· Όριο οσ ής:
· Τι ή pH:

Μη καθωρισ ένο.

· Μεταβολή της ύλης.
Ση είο τήξεως/όρια ρευστοποίησης:
Ση είο ζέσεως/όρια ζέσεως:

"εν είναι προσδιωρισ ένο
Μη χρησι οποιήσι ο επειδή είναι εκνέφω α

· Ση είο αναφλέξεως:

<0 °C
Μη χρησι οποιήσι ο επειδή είναι εκνέφω α

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε ορφή
Μη χρησι οποιήσι ο
αερίου:

*

· Θερ οκρασία αναφλέξεως:

> 230 °C

· Θερ οκρασία αποσυνθέσεως:

Μη καθωρισ ένο.

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως:

Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως:

"εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, ό ως είναι
δυνατόν να σχη ατιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά είγ ατα
ατ ού/αέρα.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα:
ανώτερα:

0,9 Vol %
10,9 Vol %

· Πίεση ατ ού σε 20 °C:

3500 hPa

· Πυκνότητα σε 20 °C:
· Σχετική πυκνότητα
· Πυκνότητα ατ ών
· Ταχύτητα ατ οποίησης

0,6353 g/cm³
Μη καθωρισ ένο.
Μη καθωρισ ένο.
Μη χρησι οποιήσι ο

· ιαλυτότητα σε / ανα είξι ον ε
νερό:

δεν ανα ειγνύεται ή ανα ειγνύεται λίγο

· Συντελεστής διανο ής (n-Octanol/Η2Ο)

Μη καθωρισ ένο.

· Ιξώδης ιδιότητα:
δυνα ική:
κινη ατική:

Μη καθωρισ ένο.
Μη καθωρισ ένο.

· Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες:
· EU-VOC:
· EU-VOC in %:
· 9.2 Άλλες πληροφορίες

92,0 %
584,5 g/l
92,00 %
"εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
· 10.1 ραστικότητα "εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.2 Χη ική σταθερότητα
· Θερ ική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
"εν αποσυντίθεται αν η χρησι οποίησή του γίνεται κανονικά.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων "εν είναι γνωστή κα ία επικίνδυνη αντίδραση.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν "εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.5 Μη συ βατά υλικά: "εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: "εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.
*

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσι ων δεδο ένων, τα κριτήρια ταξινό ησης δεν πληρούνται.
· Ση αντικές τι ές κατάταξης-LD/LC50
νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργαδ ένη ε υδρογόνο
Από το στό α LD50
>5840 mg/kg (rat)
Από το δέρ α LD50
>2920 mg/kg (rat)
Εισπνέοντας LC50 / 4 h >25200 mg/m3 (rat)
LC50 / 96 h 2,5 mg/l (Leuciscus idus)
106-97-8 βουτάνιο
Εισπνέοντας LC50 / 4 h 658000 mg/m3 (rat)
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· ιάβρωση και ερεθισ ός του δέρ ατος
Προκαλεί ερεθισ ό του δέρ ατος.
· Σοβαρή βλάβη/ερεθισ ός των ατιών
Βάσει των διαθέσι ων δεδο ένων, τα κριτήρια ταξινό ησης δεν πληρούνται.
· Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρ ατος
Βάσει των διαθέσι ων δεδο ένων, τα κριτήρια ταξινό ησης δεν πληρούνται.
· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, εταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
· Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσι ων δεδο ένων, τα κριτήρια ταξινό ησης δεν πληρούνται.
· Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσι ων δεδο ένων, τα κριτήρια ταξινό ησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσι ων δεδο ένων, τα κριτήρια ταξινό ησης δεν πληρούνται.
· STOT-εφάπαξ έκθεση
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
· STOT-επανειλη ένη έκθεση Βάσει των διαθέσι ων δεδο ένων, τα κριτήρια ταξινό ησης δεν πληρούνται.
· Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσι ων δεδο ένων, τα κριτήρια ταξινό ησης δεν πληρούνται.

*

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
· 12.1 Τοξικότητα
· Υδατική τοξικότητα:
νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργαδ ένη ε υδρογόνο
EC50 / 24 h >10 mg/l (Daphnia magna)
>100 mg/l (fish)
LC50 / 48 h 4924 mg/l (fish)
LC50 / 96 h 2,5 mg/l (Pimephales promelas)
· 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδό ησης "εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης "εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος "εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Βιοτοξικές επιπτώσεις:
· Παρατήρηση: "ηλητηριώδες για τα ψάρια.
· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 2 ("ική ας εκτί ηση): επικίνδυνο
"εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση.
Επικίνδυνο για το πόσι ο νερό ακό η και όταν εκρεύσουν στο υπέδαφος ικρές ποσότητες.
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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Στο υδάτινο περιβάλλον είναι δηλητηριώδες για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισ ούς.
"ηλητηριώδες για τους υδρόβιους οργανισ ούς.
· 12.5 Αποτελέσ ατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Μη χρησι οποιήσι ο
· ΑΑαΒ: Μη χρησι οποιήσι ο
· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις "εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
*

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά ε τη διάθεση
· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση: "εν επιτρέπεται να εναποτεθεί αζί ε τα κοινά απορρί
· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
14 06 03* άλλοι διαλύτες και είγ ατα διαλυτών
15 01 04
εταλλική συσκευασία

ατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Mη ολυσ ένα περιβλή ατα πορούν να προσαχθούν για ανακύκλωση.
*

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά ε τη εταφορά
· 14.1 Αριθ ός ΟΗΕ
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Οικεία ονο ασία αποστολής ΟΗΕ
· ADR
· IMDG
· IATA

UN1950
1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, ΕΠΙΚΙΝ"ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated
light), MARINE POLLUTANT
AEROSOLS, flammable

· 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη εταφορά
· ADR

· τάξη
· ελτίο κινδύνου

2 5F Αέρια
2.1

· IMDG

· Class
· Label

2.1
2.1

· IATA

· Class
· Label

2.1
2.1
(συνέχεια στη σελίδα 8)
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· 14.4 Ο άδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA
· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
· Marine pollutant:
· Ειδική σή ανση (ADR):
· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
· Αριθ ός Kemler:
· Αριθ ός-EMS:
· Stowage Code

· Segregation Code

εκπίπτει
Ναι
Σύ βολο (ψάρια και δέντρο)
Σύ βολο (ψάρια και δέντρο)
Προσοχή: Αέρια
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

· 14.7 Χύδην εταφορά σύ φωνα ε το παράρτη α II
Μη χρησι οποιήσι ο
της σύ βασης MARPOL και τον κώδικα IBC
· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:
· ADR
· Περιορισ ένες ποσότητες (LQ)
· Εξαιρού ενες ποσότητες (EQ)
· Ο άδα εταφοράς
· Κωδικοί περιορισ ού σήραγγας:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

*

1L
Κωδικός: E0
Απαγορεύεται η εταφορά σαν εξαιρού ενη ποσότητα
2
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, 2.1, ΕΠΙΚΙΝ"ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νο οθετικού χαρακτήρα
· 15.1 Κανονισ οί/νο οθεσία σχετικά ε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
είγ α
· Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
· Κατονο αζό ενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· Kατηγορία Seveso
P3a ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ
E2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
· Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρ ογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθ ίδας 150 t
· Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρ ογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθ ίδας 500 t
· 15.2 Αξιολόγηση χη ικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χη ικής ασφάλειας δεν πραγ ατοποιήθηκε.
GR
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*

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο ση ερινό επίπεδο των γνώσεών ας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες
των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νο ικές συνέπειες.
· Σχετικές σειρές
H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H225 Υγρό και ατ οί πολύ εύφλεκτα.
H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση. εάν θερ ανθεί, πορεί να εκραγεί.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Προκαλεί ερεθισ ό του δέρ ατος.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισ ούς, ε ακροχρόνιες επιπτώσεις.
· ελτίο στοιχείων, εκδίδων τ ή α: R&D legislation and regulatory advisor
· Για πληροφορίες απευθυνθείτε: Mr. K. Smedeman
· Συντ ήσεις και αρκτικόλεξα:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Εύφλεκτα αέρια – Κατηγορία 1
Aerosol 1: Αερολύ ατα – Κατηγορία 1
Press. Gas C: Αέρια υπό πίεση – Πεπιεσ ένα αέρια
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 2
Skin Irrit. 2: "ιάβρωση/ερεθισ ός του δέρ ατος – Κατηγορία 2
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ( ία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση – Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 2: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - ακροπροθεσ ος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 2

· * Τροποποιη ένα στοιχεία σε σχέση ε την προηγού ενη έκδοση
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