
70000
Degreaser Extra P-60
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830
Ημερομηνία έκδοσης: 7-8-2019   ενημέρωση: 9-12-2020   Αντικαθιστά το Δελτίο: 11-11-2019   εκδοχή: 7.4

9-12-2020 (εκδοχή: 7.4) EL (ελληνικά) 1/8

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εμπορική ονομασία/Χαρακτηρισμός : Degreaser Extra P-60
UFI : PF72-70QK-Y00G-U87N
Κωδικός προϊόντος : 70000
Είδος προϊόντος : Μίγμα υδρογονανθράκων
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις
κύρια κατηγορία χρήσης : Επαγγελματική χρήση
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Degreaser / καθαριστικό

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)
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 H315 
Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1 H304 
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, 
κατηγορίας 2

H411 

Πλήρες κείμενο αναφορών σε κινδύνους : βλέπε Ενότητα 16

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Harmful: may cause lung damage if swallowed. 
Irritating to skin.
2.2. Στοιχεία επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

GHS07 GHS08 GHS09
Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος.
Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς.
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

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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Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P264 - Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, 
πρόσωπο, προστατευτικά ενδύματα.
P301+P310+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P391 - Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 - Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Άλλοι κίνδυνοι που δεν συμβάλλουν στην 
ταξινόμηση

: Frequent or prolonged contacts may defat and dry the skin, leading to discomfort and 
dermatitis. This material can accumulate static charge by flow or agitation and can be 
ignited by static discharge. Vapours can travel considerable distances to a source of 
ignition where they can ignite, flash back, or explode.

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

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος

% Κατάταξη σύμφωνα με την 
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Κηροζίνη (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωμένη· 
Κηροζίνη — μη προσδιοριζόμενη· [Πολύπλοκος 
συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από 
πρώτη ύλη πετρελαίου με κατεργασία με υδρογόνο 
για να μετατραπεί το οργανικό θείο σε υδρόθειο το 
οποίο απομακρύνεται. Αποτελείται από 
υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως 
στην περιοχή από C9 έως και C16 και με σημείο 
βρασμού από 150 °C έως 290 °C (302 °F έως 554 °F) 
περίπου.]

(αριθμός CAS) 64742-81-0
(Κωδ.-ΕΕ) 265-184-9
(Νο. καταλόγου) 649-423-00-8

90 – 95 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Oleylamine ethoxylaat (αριθμός CAS) 26635-93-8
(Κωδ.-ΕΕ) 500-048-7

1,5 – 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16

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 : Πάρτε το θύμα σε καθαρό αέρα, σε ένα ήσυχο μέρος και, εάν χρειάζεται να λάβει ιατρική 

συμβουλή. Σε περίπτωση λιποθυμίας στο ασυνείδητο θέση και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Wash with plenty of soap and water. Change contaminated clothing. Wash contaminated 
clothing before reuse.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια

: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 
minutes holding eyelids apart. If irritation persists, consult a specialist.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Do NOT induce vomiting. Get immediate medical advice/attention. Let water be swallowed 
in little sips (dilution effect).

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή : Vapours may cause drowsiness and dizziness.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το 
δέρμα

: Η επαφή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να δημιουργήσει ελαφρύ ερεθισμό.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα 
μάτια

: Eye irritation.

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση : Harmful: may cause lung damage if swallowed.
4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
In the case of lung irritation: Primary treatment using corticoide spray, eg. Auxiloson spray, Pulmicort-dosage-spray. (Auxiloson and Pulmicort are 
registered trademarks).

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά : Πυρόσβεσης θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τη γύρω περιοχή. Carbon dioxide 

(CO2). Sand. Powder. Foam.
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : High power water jet.
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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.
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Do not use water jet.
Προστασία κατά την πυρόσβεση : In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.
Άλλες πληροφορίες : Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Collect 

contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface 
water.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Γενικά μέτρα : Do not breathe vapour or spray. Avoid contact with skin and eyes. Provide adequate 

ventilation.

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης
Εξοπλισμός προστασίας : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / 

προσώπου. Γάντια.
Μέτρα έκτακτης ανάγκης : In case of gas being released or leakage into waters, ground or the drainage system, the 

appropriate authorities must be informed.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Εξοπλισμός προστασίας : Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Do not release in groundwater, surfacewater or sewerage. Do not allow to enter into soil/subsoil. In case of gas being released or leakage into 
waters, ground or the drainage system, the appropriate authorities must be informed.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Μέθοδοι καθαρισμού : Μικρές ποσότητες διαρροής υγρών: συλλέξτε το υγρό με ένα μη καύσιμο, απορροφητικό 

υλικό και μεταφέρετέ το με ένα φτυάρι σε έναν περιέκτη προς απόρριψη. 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 disposal - see Section 13. 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
Επιπλέον κίνδυνοι κατά την επεξεργασία : Ως βαρύτεροι από τον αέρα, οι ατμοί μπορεί να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις κατά 

μήκος του εδάφους, αναφλέγονται και εκπέμπουν πίσω στην πηγή.
Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Take precautionary measures against static discharge. Αποφύγετε το σχηματισμό αεροζόλ. 

Use for bottling, transfer, proportioning and sampling if possible: Closed devices. Συνήθως 
απαιτείται σύστημα γενικού μηχανικού εξαερισμού του χώρου.

Μέτρα υγιεινής : When using do not eat, drink or smoke. Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση. Wash hands 
before breaks and at the end of work.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
Τεχνικά μέτρα : Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.
Χώρος φύλαξης : Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
Υλικά συσκευασίας : Suitable material for Container: Stainless steel. polyethylene. Unsuitable materials for 

Container: Butyl rubber.
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:
Use only in well-ventilated areas. Use explosion-protected machinery, apparatus, suction equipment, appliances etc.

Ατομική προστασία:
Προστατευτικά γυαλιά. Γάντια.
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Υλικά για ρουχισμό προστασίας:

Type of chemical protective gloves to choose depends on the concentration and quantity of dangerous substances as well as on work place 
specifications. Suitable material: NBR (Nitrile rubber). PVA (Polyvinyl alcohol). PVC (Polyvinyl chloride).
 

Προστασία των χεριών:

Κίνδυνος επαφή με το δέρμα: Wear suitable gloves.

Προστασία οφθαλμών:

Γυαλιά ασφαλείας

Προστασία του δέρματος:

Overall.
 

Προστασία των αναπνευστικών οδών:

If technical suction or ventilation measures are not possible or are insufficient, protective breathing apparatus must be worn. Suitable respiratory 
protective equipment: Full-/Half-/Quarter-Masks (DIN EN 136/140). filter respirator (full mask or mouth-piece) with filter: type A

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:

 
Άλλες πληροφορίες:
The usual precautions for handling chemicals should be observed. Remove/Take off immediately all contaminated clothing.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή : Υγρό
χρώμα : σκούρο κίτρινο.
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 : < 0 °C
Σημείο στερεοποίησης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο βρασμού : > 100 °C 1013 hPa
Σημείο ανάφλεξης : > 63 °C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : > 250 °C
Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πίεση ατμού : < 5 hPa 20C
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Πυκνότητα : 800 g/l
Διαλυτότητα : Νερό: γαλακτωματοποιήσιμο
Log Pow : < 3
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
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 792 g/l

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1. Αντιδραστικότητα
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
10.2. Χημική σταθερότητα
The product is stable at normal handling- and storage conditions.
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10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Επικίνδυνες αντιδράσεις δεν είναι γνωστό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
This material can be ignited by heat, sparks, flames, or other sources of ignition (e.g, static electricity, pilot lights, mechanical/electrical equipment, 
and electronic devices such as cell phones, computers, calculators, and pagers which have not been certified. Keep away from heat/sparks/open 
flames/hot surfaces. - No smoking.
10.5. Μη συμβατά υλικά
Ισχυρό οξειδωτικό μέσο.
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

Degreaser Extra P-60 
LD50 από του στόματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg

LD50 μέσω του δέρματος σε αρουραίους > 2000 mg/kg

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών : Μη ταξινομημένος
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος

: Μη ταξινομημένος

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος (No indications of human germ cell mutagenicity exist.)
Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένος

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή : Μη ταξινομημένος (This substance does not meet the criteria for classification as CMR 
category 1 or 2.)

Κηροζίνη (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωμένη· Κηροζίνη — μη προσδιοριζόμενη· [Πολύπλοκος συνδυασμός 
υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από πρώτη ύλη πετρελαίου με κατεργασία με υδρογόνο για να μετατραπεί το 
οργανικό θείο σε υδρόθειο το οποίο απομακρύνεται. Αποτελείται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα 
κυρίως στην περιοχή από C9 έως και C16 και με σημείο βρασμού από 150 °C έως 290 °C (302 °F έως 554 °F) περίπου.] 
(64742-81-0)
NOAEL (ζώο/αρσενικό, F0/P) ≥ 3000 mg/kg σωματικού βάρους Animal: rat, Animal sex: male

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

: Μη ταξινομημένος

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

: Μη ταξινομημένος

Περαιτέρω πληροφορίες : Prolonged or repeated contact with skin or mucous membrane result in irritation symptoms 
such as redness, blistering, dermatitis, etc.

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

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Οικολογία - γενικά : Some of the components are biologically degradable with difficulty.
Οικολογία - νερό : Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment.
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
βραχυπρόθεσμος (οξύς)

: Μη ταξινομημένος

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, 
μακροπρόθεσμος (χρόνιος)

: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης
Degreaser Extra P-60 
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Αδιάλυτο στο νερό και άρα ελάχιστα βιοαποικοδομήσιμο.
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
Degreaser Extra P-60 
Log Pow < 3
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Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης No indication of bio-accumulation potential.
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
Degreaser Extra P-60 
Οικολογία - έδαφος Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Τοπική νομοθεσία (απόβλητα) : Waste disposal according to official state regulations.
Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη 
προϊόντων/συσκευασιών

: Μεταφέρετε στην επίσημα καταχωρημένη εταιρεία διάθεσης αποβλήτων. Contaminated 
packing must be completely emptied and can be re-used following appropriate cleaning. 
Handle contaminated packaging in the same way as the substance itself.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Σύμφωνα με ADR / IMDG

ADR IMDG

14.1. Αριθμός ΟΗΕ
UN 3082 UN 3082

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 
ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. ((contains 

kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat))

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς

UN 3082 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 
ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο. ((contains 

kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)), 9, 

III, (-)

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)), 9, III, MARINE POLLUTANT

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά
9 9

 

14.4. Ομάδα συσκευασίας
III III

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Επικίνδυνο για το 
περιβάλλον : Ναι

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

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Επίγεια μεταφορά
Κωδικός ταξινόμησης (ADR) : M6 
Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 5l
Kατηγορία μεταφοράς (ADR) : 3
Αριθυ αναγνώρισης κινδύνου (Κέμλερ Αριθμ.) : 90 
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Πορτοκαλί δίσκοι :

Κωδικός περιορισμών για σήραγγες (ADR) : - 

μεταφορά μέσω θαλάσσης
Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) : 5 L
Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) : F-A
Αριθμός EmS (Διαρροή) : S-F
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

 
Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : 792 g/l

15.1.2. Eθνικές διατάξεις
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Επισήμανση αλλαγών:

Τμημα Τροποποιημένο στοιχείο Τροποποίηση Παρατηρήσεις

Περιορισμένες ποσότητες (IMDG) Προστέθηκε

Εξαιρούμενες ποσότητες (IMDG) Προστέθηκε

Αριθμός EmS (Διαρροή) Προστέθηκε

Αριθμός EmS (Πυρκαγιά) Προστέθηκε

ενημέρωση Τροποποιήθηκε

2.1 Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 
1272/2008 ΕΚ [CLP]

Τροποποιήθηκε

2.2 Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) Τροποποιήθηκε

2.2 Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) Τροποποιήθηκε

2.2 Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) Τροποποιήθηκε

3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα 
συστατικά

Τροποποιήθηκε

14.6 Περιορισμένες ποσότητες (ADR) Προστέθηκε

 Πλήρες κείμενο φράσεων Η και EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4

Aquatic Acute 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1

Aquatic Chronic 2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2

Asp. Tox. 1 Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία 1

Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1
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Flam. Liq. 3 Εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3

Skin Irrit. 2 Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

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.


