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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

AUTOMAX Engine Flush

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

EFΣύντμηση:

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

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

GAT GmbH & Co. KGΕταιρεία:

Alt Saale 2Οδός:

D-07407 Uhlstδdt-KirchhaselΤόπος:

Τηλέφωνο: +49 (0)3672-82 44 6-66 Τέλεφαξ:+49 (0)3672-82 44 6-22

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gat-international.de

Ηλεκτρονική διεύθυνση 

(Αρμόδιος):

info@gat-international.de

www.gat-international.deΚεντρική ιστοσελίδα:

Research & DevelopmentΤομέας χορήγησης 

πληροφοριών:

+49 (0)3672-82 44 6-66; office hours: Mo - Thu: 9 - 17 h; Fr: 9 - 14 h1.4. Αριθμός τηλεφώνου 

επείγουσας ανάγκης:

Τεμάχιο Νο.: 62043, 62054

Επιπλέον στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Κατηγορίες κινδύνου:

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Γαλουχ.

Κίνδυνος από αναρρόφηση: Τοξ. διά της αναρρόφ. 1

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον: Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 3

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

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

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, aromatics <2%

χλωροαλκάνια, C14-17; χλωριωμένες παραφίνες, C14-17

Προειδοποιητική 

λέξη:

Κίνδυνος

Εικονογράμματα:

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς.

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις επικινδυνότητας
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P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P263 Aποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P501 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή 

ειδικών αποβλήτων.

Δηλώσεις προφύλαξης

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά υλικά

ΒάροςΟνομασίαΑριθ. CAS

Αριθ. EK Αριθ. Ευρετηρίου Αριθ. REACH

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, aromatics <2% 80 - < 100 %

919-164-8 01-2119473977-17

Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H304 H412 EUH066

85535-85-9 χλωροαλκάνια, C14-17; χλωριωμένες παραφίνες, C14-17 1 - < 10 %

287-477-0 602-095-00-X

Lact., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H362 H400 H410 EUH066

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο.

Γενικές υποδείξεις

Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν εμφανιστούν συμπτώματα αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με πολυεθυλενική γλυκόλη και στη συνέχεια με άφθονο 

νερό. 

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Επαφή δέρματος

Μετά την επαφή με τα μάτια: 

Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με νερό ή με το ντούζ ματιών. 

Ζητήστε τη βοήθεια οφθαλμίατρου. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 

φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

Σε περίπτωση ερεθισμού των ματιών ζητήστε τη βοήθεια οφθαλμίατρου.

Επαφή στα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Προκαλέστε έμμετο, σε περίπτωση που ο τραυματίας έχει 

τις αισθήσεις του. Απαραίτητη η ιατρική αντιμετώπιση. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Κατάποση
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4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Ζαλάδα Επανειλημμένη και συνεχή έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της επιδερμίδας και δερματίτιδα, 

λόγο της απολυπαντικής ιδιότητας του προϊόντος. Προκαλεί ερεθισμό των ματιών. Επιβλαβές: μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Αφρός, Πυροσβεστική σκόνη. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε άμμος, 

πυροσβεστική σκόνη ή αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες.

Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης

Νερό. Δυνατός πίδακας νερού

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

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

Εύφλεκτο. Οι αναθυμιάσεις, ατμοί, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα σε έκθεσή τους στον αέρα. 

Οι αναθυμιάσεις είναι βαρύτερες από τον αέρα, εξαπλώνονται στο δάπεδο και δημιουργούν με τον αέρα 

εκρηκτικά μείγματα.

Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου χρησιμοποιείστε 

σπρέυ νερού. Χρήση εκνεφωτή για τον έλεγχο των αερίων/αναθυμιάσεων/εκνεφωμάτων. Φυλάξτε ξεχωριστά το 

μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό.

Σμπληρωματικές υποδείξεις

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Τήρηση επαρκούς αερισμού. Μην αναπνέετε 

αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. 

Χρησιμοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυμασία. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, 

γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Μην αφήνετε το προϊόν να εισβάλλει στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο. Κίνδυνος εκρήξεως Σε περίπτωση 

δημιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστημα ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες 

υπηρεσίες.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό μέσο). 

Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Ασφαλής χρήση: βλέπε τμήμα 7

Ατομική προστασία: βλέπε τμήμα 8

Διάθεση: βλέπε τμήμα 13

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Σε περίπτωση χειρισμού σε ανοιχτό μέρος, χρήση εξοπλισμού με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης. Μην 

αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα Ο χειρισμός της ουσίας πρέπει να γίνεται μόνο σε 

αεροστεγή ή κλειστά συστήματα. Απορρόφηση των αναθυμιάσεων/εκνεφωμάτων πρέπει να γίνεται άμεσα στο 

σημείο παραγωγής τους. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
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Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι 

ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Οι αναθυμιάσεις, ατμοί, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα σε 

έκθεσή τους στον αέρα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Μακριά από πηγές 

ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Να φυλάσσεται κλειδωμένο. Αποθηκεύστε σε μέρος προσβάσιμο 

μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Προβλέψτε τον καλό αερισμό και απορρόφηση σημείου σε κριτικά σημεία. Να 

φυλάσσεται σε δροσερό μέρος. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και 

άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλειστο σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο 

χώρο.

Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Μην αποθηκεύετε μαζί με: Οξειδωτική (ές) ουσία. Πυροφορικές ή αυτοθερμαινόμενες επικίνδυνες ουσίες.

Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκεύσεων

Μακριά από θερμότητα.

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Reinigungsflόssigkeit fόr Motorinnenreinigung

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Σε περίπτωση χειρισμού σε ανοιχτό μέρος, χρήση εξοπλισμού με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης. Μην 

αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. δημιουργία σχεδίου για την προστασία του δέρματος! 

Πλύντε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το διάλειμμα ή το τέλος της εργασίας, ή καντε ένα ντους. Μη τρώτε 

ήπίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

Μέτρα υγιεινής

Φορέστε προστασία ματιών/προσώπου.

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Κατά την εργασία με χημικές ουσίες επιτρέπετε μόνο η χρήση προστατευτικών γαντιών τα οποία φέρουν το 

χαρακτηρισμό CE και τον τετραψήφιο κωδικό. Επιλέξτε προσεκτικά τα χημικά προστατευτικά γάντια σύμφωνα 

με τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών και σύμφωνα με το χώρο χρήσης τους . 

Συνίσταται να ενημερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων 

προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως.

Προστασία των χεριών

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία .

Προστασία του δέρµατος

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Αναπνευστική προστασία
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πράσινο

υγρόΦυσική κατάσταση:

Χρώμα:

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

χαρακτηριστικόςΟσμή:

Μέθοδος

Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

150-230 °CΑρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:

67 °C ISO 3679Σημείο ανάφλεξης:

0,6 όγκος %Κατώτερο όριο έκρηξης:

7 όγκος %Ανώτερο όριο έκρηξης:

ca. 240 °CΘερμοκρασία ανάφλεξης:

Μη οξειδωτικό.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Πίεση ατμών:

  (σε 20 °C)

5 hPa

0,80 g/cm³Πυκνότητα: DIN 12185

Υδατοδιαλυτότητα: αδιάλυτο

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

Organische Lφsemittel

Κινηματικό ιξώδες:

  (σε 40 °C)

DIN EN ISO 31041,74 mm²/s

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Εύφλεκτο, Κίνδυνος ανάφλεξης.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.

Κρατήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης και πυρακτωμένες εστίες. Οι αναθυμιάσεις, ατμοί, μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα σε έκθεσή τους στον αέρα.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Οξειδωτική (ές) ουσία Αλκαλικά (βάσεις), συγκεντρωμένο Οξύ, συγκεντρωμένο

10.5. Μη συμβατά υλικά

Αέρια/αναθυμιάσεις, τοξικό. Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξύα τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
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ΟνομασίαΑριθ. CAS

ΠηγήΕίδοςΔόσηΟδός έκθεσης

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, aromatics <2%

ΑρουραίοςLD50 >5000 mg/kg OECD 401στοματική

ΚουνέλιLD50 >5000 mg/kg OECD 402δερματική

αναπνευστική (4 h) αεροζόλ LC50 >5 mg/l Αρουραίος OECD 403

Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ευαισθητοποιητική δράση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. (χλωροαλκάνια, C14-17; χλωριωμένες παραφίνες, 

C14-17)

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν 

πληρούνται.

Καρκινογένεση: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση

τοξικότητα αναρρόφησης

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

Αυτό το μείγμα θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Νο 1272/2008 [CLP].

Άλλα στοιχεια επί ελέγχων

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο 

υδάτινο περιβάλλον.

Αριθ. CAS Ονομασία

[h] | [d]Τοξικότητα νερού Δόση ΠηγήΕίδος

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, aromatics <2%

Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια 96 hLC50 10-100 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(πέστροφα)

Οξεία τοξικότητα των φυκιών 72 hErC50 50-100 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

Οξεία τοξικότητα Crustacea 48 hEC50 10-22 mg/l Daphnia magna (μεγάλος 

νερόψυλλος)

Τοξικότητα των φυκιών NOEC 0,097 mg/l 21 d Daphnia magna (μεγάλος 

νερόψυλλος)

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

το προϊόν δεν δοκιμάστηκε.
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Αριθ. CAS Ονομασία

ΠηγήΤιμήΜέθοδος d

Αξιολόγηση

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, aromatics <2%

74,7% 28

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

το προϊόν δεν δοκιμάστηκε.

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη /νερό

Log PowΟνομασίαΑριθ. CAS

4,2-7,2Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, aromatics <2%

το προϊόν δεν δοκιμάστηκε.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

το προϊόν δεν δοκιμάστηκε.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Μην επιτρέπετε να εισέλθει 

στο έδαφος/υπέδαφος.

Άλλα στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Μην επιτρέπετε να εισέλθει 

στο έδαφος/υπέδαφος. Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα . Χειριστείτε τις 

μολυσμένες συσκευασίες όπως το προϊόν.

Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

14.4. Ομάδα συσκευασίας: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Ομάδα συσκευασίας: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: No dangerous good in sense of this transport regulation.
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No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Αεροπορική μεταφορά (ICAO)

14.1. Αριθμός ΟΗΕ: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Οικεία ονομασία αποστολής 

ΟΗΕ:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη 

μεταφορά:

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

όχιΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

δεν χρησιμοποιείται

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

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

Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE

Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK

Περιέχει: >50% Υδρογονάνθρακες, αλειφατικός 

Παρακαλώ προσέξτε: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Εθνικοί κανονισμοί

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για 

προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ). Προσέξτε τους περιορισμούς 

εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (92/85/ΕOK) για την προστασία 

εγκύων και θυλάζουσων μητέρων.

Περιορισμός απασχόλησης:

2 - Επικίνδνα μόλνσης νερούΚατηγορία κινδύνου ύδατος (D):

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Συντομογραφία και ακρώνυμα

ADR: Accord europιen 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 Harmonized 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

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς.

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)
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H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφάλειας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά 

έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείνουν σημεία αναφοράς για τον 

ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση , 

επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση 

προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος , οι πληροφορίες αυτών 

των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν .

Άλλα στοιχεία

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία 

στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)
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