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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Μορφή προϊόντος : Μείγμα
Όνομα του προϊόντος : Lithium Grease EP-00/000
Κωδικός προϊόντος : 64000
Είδος προϊόντος : Πολτός
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση
Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης : Λιπαντικά και πρόσθετα

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Χώρα Οργανισμός/Εταιρία Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου 
επείγουσας ανάγκης

Σχόλια

Ελλάδα Poisons Information Centre
Children’s Hospital P&A 
Kyriakou

11762 Athens +30 21 07 79 37 77

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] Μείγματα/Ουσίες: ΔΔΑ ΕΕ > 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830, 

2020/878 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, 
κατηγορίας 3

H412 

Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : -
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Φράσεις EUH : EUH208 - Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
ΑΒΤ: μη εφαρμόσιμο - καταχώρηση μη απαραίτητη
αΑαΒ: μη εφαρμόσιμο - καταχώρηση μη απαραίτητη

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1. Ουσίες
Δεν ισχύει
3.2. Μείγματα

Το μίγμα δεν περιέχει καμία ουσία άξια αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3.2 του παραρτήματος ΙΙ του REACH

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολίας, ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική 

αγωγή.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : No special measures are necessary.

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα

: No special measures are necessary.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια

: No special measures are necessary. 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.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : No special measures are necessary.
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Κανένας.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά : powder, alcohol-resistant foam, water spray, carbon dioxide.
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : High power water jet.
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Κίνδυνος πυρκαγιάς : On heating/burning: release of (highly) toxic gases/vapours e.g.: carbon monoxide - carbon 

dioxide.
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας : Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή.
Προστασία κατά την πυρόσβεση : Αυτοτελής αναπνευστική συσκευή οξυγόνου κλειστού κυκλώματος με μηχανισμό 

αναπαραγωγής οξυγόνου.
Άλλες πληροφορίες : Χρησιμοποιήστε δέσμη νερού για να ψύξετε τις εκτεθιμένες επιφάνειες και να 

προστατέψετε τους πυροσβέστες.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα : Το διασκορπισμένο προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνα ολισθηρό.

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εάν το υγρό διαφύγει στους υπονόμους ή σε δίκτυο δημόσιων υδάτων πρέπει να ειδοποιηθούν οι 
αρχές.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μέθοδοι καθαρισμού : Μεγάλες υπερχειλίσεις : συγκεντρώστε τις στερεές ουσίες σε περιέκτες που κλείνουν. 

Clean up with absorbent material (for example sand, sawdust, neutral absorbent granule, 
silica gel).

Άλλες πληροφορίες : Can be slippery on hard, smooth walking area.
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Information on personal protective equipment - see Chapter 8. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό - βλέπε Ενότητα 7.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πίεση για να 

αδειάσετε τον περιέκτη.
Μέτρα υγιεινής : Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε πάντοτε τα 

χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Τεχνικά μέτρα : Εξασφαλίστε σωστό εξαερισμό, κυρίως σε κλειστούς χώρους.
Συνθήκες φύλαξης : Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Να 

διατηρείται δροσερό.
Ασυμβίβαστα πρΐόντα : Οξειδωτικός παράγοντας. Ισχυρές βάσεις. Ισχυρά οξέα.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Κανένας.
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ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Lithium Grease EP-00/000 
DNEL / DMEL (Εργαζόμενοι)

Oξεία - συστημικές επιδράσεις, δερματική Μέχρι στιγμής, δεν εθνικά όρια που θεσπίζονται
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Δεν απαιτεί καμία συγκεκριμένη ή ειδικά τεχνικά μέτρα.
 

Προστασία των χεριών:

None under normal use

Προστασία οφθαλμών:

Safety glasses
 

Προστασία των αναπνευστικών οδών:

No personal breathing protective equipment is normally required

Οριοθέτηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντολογικής έκθεσης σε κίνδυνο:
Απορρίψτε σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή : στερεό
Εμφάνιση : Πολτός.
χρώμα : σκούρο καστανό.
Οσμή : Χαρακτηριστικό.
ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
pH : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
σημείο τήξης / περιοχή τήξης : > 170 °C
Σημείο στερεοποίησης : > 170 °C
Σημείο βρασμού : > 300 °C
Σημείο ανάφλεξης : > 200 °C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πίεση ατμού : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πυκνότητα : ca. 887 g/l
Διαλυτότητα : Νερό: insoluble
Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
ξώδες, δυναμικό : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Όρια κινδύνου εκρήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
9.2. Άλλες πληροφορίες
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
10.2. Χημική σταθερότητα
No information available.
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
No information available.
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10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
No information available.
10.5. Μη συμβατά υλικά
Οξειδωτικός παράγοντας. Ισχυρές βάσεις. Ισχυρά οξέα.
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
On burning: release of harmful/irritant gases/vapours e.g.: carbon monoxide - carbon dioxide.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα (από στόματος) : Μη ταξινομημένος
Οξεία τοξικότητα (δερματική) : Μη ταξινομημένος
Οξεία τοξικότητα (αναπνοή) : Μη ταξινομημένος

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Μη ταξινομημένος
Περαιτέρω πληροφορίες : Σε περίπτωση παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης επαφής, ενδέχεται να προκαλέσει 

ερεθισμό στο δέρμα
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Μη ταξινομημένος
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος
Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένος

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — 
εφάπαξ έκθεση

: Μη ταξινομημένος

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

: Μη ταξινομημένος

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος
Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και 
πιθανά συμπτώματα

: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις προετοιμασίες της οδηγίας 1999/45/ΕΚ έχουν 
ταξινομηθεί ως επικίνδυνα. This mixture is classified as not hazardous according to 
Regulation (EC) 1272/2008 [GHS].

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικολογία - νερό : No harm to water organisms up to the tested concentration.
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
βραχυπρόθεσμος (οξύς)

: Μη ταξινομημένος

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Lithium Grease EP-00/000 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης No information available.
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Lithium Grease EP-00/000 
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες.
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Lithium Grease EP-00/000 
Οικολογία - έδαφος Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Lithium Grease EP-00/000 
ΑΒΤ: μη εφαρμόσιμο - καταχώρηση μη απαραίτητη

αΑαΒ: μη εφαρμόσιμο - καταχώρηση μη απαραίτητη

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : The evaluation was carried out according to the calculation method of the Preparations 

Directive.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων : Μην απορρίπτετε μαζί με οικιακά απορρίματα.
Υποδείξεις για την απόρριψη των αποβλήτων : Απορρίψτε σε εγκεκριμένο κέντρο διαχείρισης.
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Οικολογία - απόβλητα : Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα διάφορα διατάγματα. 
Αδειάστε εντελώς τις συσκευασίες πριν την απόρριψη.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.4. Ομάδα συσκευασίας
Δεν ισχύει Δεν ισχύει

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Όχι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι
Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο περιβάλλον : Όχι

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Επίγεια μεταφορά
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

μεταφορά μέσω θαλάσσης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
Δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
15.1.1. κανονισμοί ΕΕ

Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το παράρτημα XVII του REACH
Δεν περιέχει συστατικά από τον υποψήφιο REACH ουσία (ες) κατάλογος
Δεν περιέχει καμία ουσία που να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Παραρτήματος XIV του REACH
Δεν περιέχει καμία ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EE) Αρ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από 
τις 4 Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών.
Δεν περιέχει καμία ουσίες που υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕE) Αρ. 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
2019 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:

Aquatic Chronic 3 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 3

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208 Περιέχει . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

SDS MPM REACH
υτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και προορίζονται για να περιγράψουν το προϊόν αποκλειστικά για λόγους υγείας, 
ασφαλείας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος.


