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 UNIMEC ATIR SH 150 
 
Ηµεροµηνία προηγούµενης έκδοσης: 28/1/2016               Αναθεωρήθηκε την: 22/2/2018                                     Έκδοση 3.0 

 

 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  
 

Ονοµασία προΐόντος UNIMEC ATIR SH 150 
Ουσίες/µίγµα Μείγµατα 

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

χρήσεις  

 

προσδιοριζόµενες χρήσεις Λιπαντικό βιοµηχανικών γραναζιών. 
 

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας  
 

Προµηθευτής UNIMEC S.p.A. 
 via del lavoro, 20 - 20865 Usmate - Velate (MB) ITALIA 
 Tel: +39.039.6076900 
 Fax: +39.039 6076909 
 e-mail: info@unimec.eu 
1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης  

 

Κέντρο δηλητηριάσεων : +30 21 07 79 37 77 
 
 

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
Για το πλήρες κείµενο των Η-δηλώσεων που αναφέρονται σε αυτή την Τµήµα, βλ. Τµήµα 2.2. 

 
Ταξινόµηση 
Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1272/2008 

2.2. Στοιχεία επισήµανσης  
 

Επισήµανση σύµφωνα µε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 

Προειδοποιητική λέξη 
Κανένα 

 
∆ηλώσεις επικινδυνότητας 
Κανένα 

 
∆ηλώσεις προφυλάξεων 
Κανένα 

 
Συµπληρωµατικές ∆ηλώσεις Κινδύνου 
EUH210 - ∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί 
EUH208 - Περιέχει Amines, C12-14-tert-alkyl Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

 

Τµήµα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Τµήµα 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 



 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι  
 

Φυσικοχηµικές ιδιότητες Οι µολυσµένες επιφάνειες γίνονται πάρα πολύ ολισθηρές. 
 
Περιβαλλοντικές ιδιότητες Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. 

 

3.2. Μείγµατα 

Επικίνδυνα συστατικά 
Χηµική ονοµασία EK-Αριθ Αριθµός 

καταχώρισης 
REACH 

Αριθµ. CAS Ποσοστό 
κατά βάρος 

Ταξινόµηση (Κανονισµός (ΕΚ) 
1272/2008) 

Amines, C12-14-tert-alkyl 273-279-1 01-2119456798-18 68955-53-3 0.1-<0.25 STOT SE 3 (H335) 
Skin Corr. 1B (H314) 
Skin Sens. 1A (H317) 
Acute Tox. 4 (H302) 
Acute Tox. 3 (H311) 
Acute Tox. 2 (H330) 

Aquatic Acute 1 (H400) 
Aquatic Chronic 1 (H410) 

Acute M factor = 1 
Chronic M factor = 1 
Acute M factor = 1 

Chronic M factor = 1 

Πρόσθετες οδηγίες Αυτό το προϊόν είναι φτιαγµένο από συνθετικά βασικά Έλαια (Πολυαλφαολεφίνες). Αυτό το 
προϊόν είναι φτιαγµένο από συνθετικά βασικά Έλαια (Εστέρες). 

 
Για το πλήρες κείµενο των H-δηλώσεων που αναφέρονται σε αυτή την Τµήµα, βλ. Τµήµα 16. 

 

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών  
 

Γενική οδηγία ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ Ή ΕΠΙΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΙΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. 

 
Επαφή µε τα µάτια Ξεπλύνετε προσεκτικά µε πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα. 

 
Επαφή µε το δέρµα Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το δέρµα µε σαπούνι και νερό. 

Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. 
 
Εισπνοή Μεταφερθειτε στον καθαρό αέρα. 

 
Κατάποση ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο άτοµο από το στόµα. 

Ειδοποιείστε αµέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. 
 
4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες  

 

Επαφή µε τα µάτια ∆εν έχει ταξινοµηθεί. 
 
Επαφή µε το δέρµα ∆εν έχει ταξινοµηθεί. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 
Εισπνοή ∆εν έχει ταξινοµηθεί. Η εισπνοή ατµών σε µεγάλη συγκέντρωση µπορεί να προκαλέσει 

ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος. 
 
Κατάποση ∆εν έχει ταξινοµηθεί. Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικούς ερεθισµούς, 

ναυτία, εµετό και διάρροια. 

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας  
 

Υποδείξεις για τον γιατρό Συµπτωµατική θεραπεία . 

Τµήµα 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Τµήµα 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 



 

 
 

5.1. Πυροσβεστικά µέσα  
 

Kατάλληλα πυροσβεστικά µέσα ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO 2). Σκόνη ABC. Αφρός. Ψεκασµός ή νέφος νερού. 
 
Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέσα Μη χρησιµοποιείτε δέσµη πεπιεσµένου νερού δι' εκτοξεύσεως προς αποφυγή 

διασκορπισµού και εξάπλωσης της φωτιάς. 
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα  

 

Ειδικός κίνδυνος Η ατελής καύση και η θερµόλυση µπορούν να προκαλέσουν αέρια διαφορετικής τοξικότητας 
όπως το µονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα, διάφορους υδρογονάνθρακες, 
αλδεϋδες και αιθάλη. Αυτά µπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα αν εισπνευστούν σε 
κλειστούς χώρους ή σε µεγάλες συγκεντρώσεις. 

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες  
 

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός  Χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή και προστατευτική ενδυµασία. 
για τους πυροσβέστες 

 
Άλλες πληροφορίες Κρυώστε τα δοχεία/ντεπόζιτα µε ψεκασµό νερού. Τα υπολείµµατα της πυρκαγιάς και το 

µολυσµένο νερό της κατάσβεσης πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους τοπικούς 
κανονισµούς. 

 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης  
 

Γενικές πληροφορίες Μην αγγίζετε και µη βαδίζετε ανάµεσα από υλικό που έχει χυθεί. Οι µολυσµένες επιφάνειες 
γίνονται πάρα πολύ ολισθηρές. Χρησιµοποιήστε ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. 
Εξασφαλίσατε επαρκή εξαερισµό . Αποµακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 

 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις  

 

Γενικές πληροφορίες Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Μην αφήνετε το υλικό να 
φθάσει σε υπονόµους ή κοίτες νερού όσο είναι δυνατό. Οι τοπικές αρχές πρέπει να 
ενηµερώνονται, εάν σηµαντικές διαρροές δεν µπορούν να περιοριστούν. 

 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό  

 

Μέθοδοι καθαρισµού Περιορίστε µε δηµιουργία "φράγµατος". Περιορίστε την διαρροή και στην συνέχεια συλλέξτε 
µε απορροφητικό υλικό που δεν αναφλέγεται (π.χ. άµµο, χώµα, γη διατόµων, βερµικουλίτη) 
τοποθετήστε σε δοχεία σύµφωνα µε τις τοπικές / εθνικές νοµικές διατάξεις για την 
απόρριψη. (βλ.παράγραφο 13). Παραδίνεται προς διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία. 

 

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα  
 

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός 

Βλέπε παράγραφο 8 για περισσότερες λεπτοµέρειες. 
 
Επεξεργασία αποβλήτων Βλέπε παράγραφο 13. 
 
 
 
 
 
 
 

Τµήµα 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Τµήµα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 



 

 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό  
 

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό Κατά την χρήση µην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε. Για την ατοµική προστασία βλέπε 
παράγραφο 8. Να χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε χώρους µε καλό εξαερισµό. Μην 
αναπνέετε ατµούς και νέφη ψεκασµού. Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την 
ενδυµασία. 

 
Πρόληψη πυρκαγιάς και έκρηξης Λάβατε προστατευτικά µέτρα κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Γείωση/ισοδυναµική 

σύνδεση των περιεκτών, δεξαµενών των και του εξοπλισµού µεταφοράς/παραλαβής. 
 
Μέτρα υγιεινής Εξασφαλίστε την εφαρµογή αυστηρών κανόνων υγιεινής στο προσωπικό που εκτίθεται στον 

κίνδυνο επαφής µε το προϊόν. Συνιστάται ο τακτικός καθαρισµός του εξοπλισµού, της 
περιοχής εργασίας και του ρουχισµού. Πλένετε τα χέρια σας πριν τα διαλείµµατα και 
αµέσως µετά τον χειρισµό του προϊόντος. Μην χρησιµοποιείτε στιλβωτικά, διαλύτες ή 
καύσιµα. Μην στεγνώνετε τα χέρια σας µε υφάσµατα που έχουν µολυνθεί από το προϊόν. 
Μην τοποθετείτε µολυσµένα από το προϊόν υφάσµατα σε τσέπες εργασίας. 

 

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων  
 

Τεχνικά µέτρα/συνθήκες αποθήκευσης 

Κρατήστε µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Αποθηκεύεται σε περιορισµένο 
χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερµητικά κλειστός. Προτιµάτε να διατηρείτε τον γνήσιο 
περιέκτη, διαφορετικά αναπαράγετε όλες τις ενδείξεις της ετικέτας σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς, στο νέο δοχείο. Μην αφαιρείτε τις ετικέτες επικινδυνότητας από τα δοχεία 
(ακόµα και όταν αυτά αδειάσουν). Σχεδιάστε τις εγκαταστάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγετε η τυχαία διαρροή προϊόντος (για παράδειγµα εξαιτίας θραύσης της 
ασφάλειας) σε καυτές θήκες ή ηλεκτρικές επαφές. Να προστατεύεται από ψύξη, 
θερµότητα και ηλιακή ακτινοβολία. Προστετέψτε από την υγρασία. 

 

Υλικά προς αποφυγή Ισχυρά οξειδωτικά µέσα. 
 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις  

 

Ειδική χρήση ή χρήσεις ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 
 

8.1. Παράµετροι ελέγχου  
 

Οριακές τιµές έκθεσης ∆εν περιέχει ουσία σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας σε 
συγκέντρωση άνω του ρυθµιστικού ορίου 

 
Υπόµνηµα Βλέπε παράγραφο 16 

 

DNEL Εργάτης (Βιοµηχανικός/Επαγγελµατικός) 
Χηµική ονοµασία Βραχυπρόθεσµες, 

συστηµατικές 
επιπτώσεις 

Βραχυπρόθεσµες, 
τοπικές επιπτώσεις 

Μακροπρόθεσµες, 
συστηµατικές 
επιπτώσεις 

Μακροπρόθεσµες, 
τοπικές επιπτώσεις 

Amines, C12-14-tert-alkyl 
68955-53-3 

  12.5 mg/m³ Inhalation 12.1 mg/m³ Inhalation 

 
DNEL Καταναλωτής 

Χηµική ονοµασία Βραχυπρόθεσµες, 
συστηµατικές 
επιπτώσεις 

Βραχυπρόθεσµες, 
τοπικές επιπτώσεις 

Μακροπρόθεσµες, 
συστηµατικές 
επιπτώσεις 

Μακροπρόθεσµες, 
τοπικές επιπτώσεις 

Amines, C12-14-tert-alkyl 
68955-53-3 

  2.5 mg/m³ Inhalation 
0.35 mg/kg bw/day Oral 

1.2 mg/m³ Inhalation 

Τµήµα 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Τµήµα 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 



 

προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς 
επιπτώσεις (PNEC) 
Χηµική ονοµασία Νερό Ίζηµα Έδαφος Αέρας STP Από το στόµα 

Amines, 
C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 

0.001 mg/L fw 
0.0001 mg/l mw 

0.004 mg/l or 

2.14 mg/kg dw fw 
0.214 mg/kg dw 

mw 

0.428 mg/kg dw  0.635 mg/l 4.71 mg/kg 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης  
 

Έλεγχοι επαγγελµατικής έκθεσης 
 
Μηχανικές µετρήσεις Εφαρµόστε τεχνικά µέσα για την συµµόρφωση µε τα όρια επαγγελµατικής έκθεσης. Κατά τη 

διάρκεια εργασίας σε κλειστούς χώρους (δεξαµενές, δοχεία κτλ.), βεβαιωθείτε ότι η παροχή 
αέρα είναι επαρκής και φορέστε τον συνιστώµενο εξοπλισµό. 

 
Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός 

 
Γενικές πληροφορίες Εάν το προϊόν χρησιµοποιείται σε µίγµα, συνιστάται να επικοινωνήσετε µε προµηθευτές για 

τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για το προϊόν όπως 
παρέχεται. 

 
Αναπνευστική προστασία Κανένα σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Όταν οι εργάτες είναι εκτεθειµένοι σε 

συγκέντρωση που ξεπερνάει τις ανώτατες τιµές έκθεσης, πρέπει να χρησιµοποιούν 
κατάλληλη πιστοποιηµένη συσκευή προστασίας του αναπνευστικού συστήµατος. 
Αναπνευστήρας µε συνδιασµό φίλτρων για ατµούς/σωµατίδια (EN 14387). Τύπος A/P1. Η 
χρήση αναπνευστικής συσκευής πρέπει να συµφωνεί απόλυτα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και τη νοµοθεσία που διέπει τις επιλογές και τις χρήσεις τους. 

 
Προστασία των µατιών Φοράτε τα ακόλουθα αν υπάρχει πιθανότητα πιτσιλίσµατος:. Προστατευτικά γυαλιά µε 

παράπλευρη προστασία. 
 

Προστασία του δέρµατος και του Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό. Προστατευτικά παπούτσια ή µπότες. 
σώµατος Ενδυµασία µε µακριά µανίκια. 

 
Προστασία των χεριών Προστατευτικά γάντια: Καουτσούκ νιτρίλιο, Καουτσούκ φθοριοµένο. Σε περίπτωση 

παρατεταµένης επαφής µε το προϊόν, συστήνεται η χρήση γαντιών που πληρούν τις 
προδιαγραφές ΕΝ 420 και ΕΝ 480, προστατεύοντας τουλάχιστον για 480 λεπτά και µε 
πάχος τουλάχιστον 0,38mm. Οι τιµές αυτές είναι µόνο ενδεικτικές. Το επίπεδο προστασίας 
καθορίζεται από το υλικό κατασκευής του γαντιού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, την 
αντίσταση του στα χηµικά προϊόντα που διαχειριζόµαστε,την καταλληλότητα της χρήσης του 
και την συχνότητα αντικατάστασής του. 

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
 
Γενικές πληροφορίες Πρέπει να αποφεύγεται η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνοµο, κοίτες νερού ή στο 

έδαφος. 
 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες  
 

Όψη διαυγές 
Χρώµα κίτρινο έως χρώµα ήλεκτρου (κεχριµπάρι) 
Φυσική κατάσταση @20°C υγρό 
Οσµή χαρακτηριστικό 
Όριο οσµής ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 

 

Ιδιότητα Τιµές Παρατηρήσεις Μέθοδος 
pH Μη εφαρµόσιµο 
Σηµείο τήξης/περιοχή τήξης ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
Σηµείο ζέσεως /περιοχή ζέσεως ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
 
Σηµείο ανάφλεξης 235  °C ISO 2592 

455  °F ISO 2592 

Τµήµα 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 



 

Ταχύτητα εξάτµισης ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
όρια αναφλεξιµότητας στον αέρα ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 

 
πάνω ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
κάτω ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 

Πίεση ατµών ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
Πυκνότητα ατµών ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
Σχετική πυκνότητα 0.85  -  0.86 @ 15 °C 
Πυκνότητα 850   -   860  kg/m3 @ 15 °C ISO 3675 
Υδατοδιαλυτότητα Αδιάλυτο 
∆ιαλυτότητα σε άλλους διαλύτες ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
logPow ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
Θερµοκρασία αποσύνθεσης ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
κινητικό ιξώδες 135  -  165  mm2/s @ 40 °C ISO 3104 
Εκρηκτικές ιδιότητες Μη εκρηκτικό 
Οξειδωτικές ιδιότητες Μη εφαρµόσιµο 
Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων   ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 

 

 

9.2. Άλλες πληροφορίες  

Σηµείο πήξεως ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 

 

10.1. ∆ραστικότητα  

Γενικές πληροφορίες ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 
 
10.2. Χηµική σταθερότητα  

 

Σταθερότητα Σταθερό υπό τις συνιστώµενες συνθήκες αποθήκευσης. 
 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων  

 

Επικίνδυνες αντιδράσεις Κανένα υπό κανονικές συνθήκες επεξεργασίας. 
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν  

 

Συνθήκες προς αποφυγήν Θέρµανση (θερµοκρασία πάνω από το σηµείο ανάφλεξης), σπίθες, σηµεία ανάφλεξης, 
φλόγες, στατικός ηλεκτρισµός. 

10.5. Μη συµβατά υλικά  
 

Υλικά προς αποφυγή Ισχυρά οξειδωτικά µέσα. 
 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης  
 

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Κανένα υπό κανονικές συνθήκες χρήση. 
 

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις  
 

Οξεία τοξικότητα Τοπικά αποτελέσµατα Πληροφορίες προϊόντος 

Επαφή µε το δέρµα ∆εν έχει ταξινοµηθεί. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Επαφή µε τα µάτια ∆εν έχει ταξινοµηθεί. 
Εισπνοή ∆εν έχει ταξινοµηθεί. Η εισπνοή ατµών σε µεγάλη συγκέντρωση µπορεί να προκαλέσει 

ερεθισµό του αναπνευστικού συστήµατος. 

Τµήµα 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τµήµα 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 

Κατάποση ∆εν έχει ταξινοµηθεί. Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικούς ερεθισµούς, 
ναυτία, εµετό και διάρροια. 

ATEmix ( εισπνοή-αέριο) 77 019.64 ppm 
ATEmix ( εισπνοή-σκόνη/εκνέφωµα) 385.83 mg/l 

 
Οξεία τοξικότητα - Πληροφορία σχετικά µε συστατικά 

 
Χηµική ονοµασία LD50 από το στόµα LD50 ∆έρµατος LC50 Εισπνοή 

Amines, C12-14-tert-alkyl LD50 612 mg/kg (Rat) LD50 251 mg/kg (Rabbit) LC50(4h) 1.19 mg/l (Rat 
female-vapeurs) 

Ευαισθητοποίηση 
 
Ευαισθητοποίηση ∆εν έχει ταξινοµηθεί ως ερεθιστικό. Περιέχει ερεθιστικό (ά). Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική αντίδραση. Ο προµηθευτής ενός από τα συστατικά που εµπεριέχονται σε αυτό το 
σκεύασµα έχει δηλώσει ότι υπάρχουν στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι στην 
χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση,δεν απαιτείται ταξινόµηση σχετικά µε την ευαισθητοποίηση. 

 
Ειδικά φαινόµενα (αποτελέσµατα) 

 
Καρκινογένεση Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινοµηθεί ως καρκινογόνο. 
Μεταλλαξογένεση Το προϊόν αυτό δεν ταξινοµείται ως µεταλλαξιογόνο. 
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Αυτό το προϊόν δεν αποτελεί κανένα γνωστό ή ύποπτο κίνδυνο στην αναπαραγωγή. 

 
Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης 

 
Υποχρόνια τοξικότητα ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

 
Επιδράσεις στα όργανα-στόχους 

 
Επιδράσεις στα όργανα-στόχους ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

 
Άλλες πληροφορίες 

 
Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Χαρακτηριστικές πληγές στο δέρµα (σπυράκια) µπορούν να δηµιουργηθούν µετά από 

χρόνια και επαναλαµβανόµενη έκθεση (επαφή µε µολυσµένο ρουχισµό). 
 

12.1. Τοξικότητα  
 

∆εν έχει ταξινοµηθεί. 
 
Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Πληροφορίες προϊόντος 

 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Πληροφορία σχετικά µε συστατικά 
 

Χηµική ονοµασία Τοξικότητα στα φύκια Τοξικότητα στις δάφνιες 
και σε άλλα υδρόβια 

µαλάκια. 

Τοξικότητα στα ψάρια Τοξικότητα σε 
µικροοργανισµούς 

Amines, C12-14-tert-alkyl 
68955-53-3 

EC50 (72h) 0.44 mg/l 
(Algae) 

EC50 (48h) 2.5 mg/l 
(Daphnia magna) 

LC50 (96h) 1.3 mg/l (Fish)  

 
Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Πληροφορίες προϊόντος 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

 
Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Πληροφορία σχετικά µε συστατικά 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

 
Επιπτώσεις στους χερσαίους οργανισµούς 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

 

Τµήµα 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση  
 

Γενικές πληροφορίες 
 
∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης  
 

Πληροφορίες προϊόντος ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 
 

logPow ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
Πληροφορία σχετικά µε συστατικά . 

Χηµική ονοµασία log Pow  
Amines, C12-14-tert-alkyl - 68955-53-3 2.9 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος  

Έδαφος ∆εδοµένου τις φυσικές και χηµικές του ιδιότητες , το προϊόν γενικά δείχνει χαµηλή 
κινητικότητα στο έδαφος. 

Αέρας Η απώλεια από την εξάτµιση είναι περιορισµένη. 
Νερό Αδιάλυτο. Το προϊόν διασκορπίζεται στην επιφάνεια του νερού. 

 
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  

εκτίµηση ABT και αPαB ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 
 
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις  

Γενικές πληροφορίες ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες. 
 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων  
 

Απόβλητο από υπολείµµατα / αχρησιµοποίητο προϊόν 

Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. Να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Απαγορεύεται η 
διοχέτευση στο αποχετευτικό σύστηµα. Να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
τοπικών υπηρεσιών. Η ανακύκλωση προτιµάται της απόρριψης ή της αποτέφρωσης 
όπου αυτό είναι δυνατό.Μετά τη χρήση, αυτό το λάδι πρέπει να αποστέλεται σε 
τοποθεσία συλλογής χρησιµοποιηµένων ελαίων. Η λανθασµένη απόρριψη του 
χρησιµοποιηµένου λαδιού βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον. Κάθε µείγµα µε ξένες 
ουσίες όπως διαλύτες, υγρά διαχωρισµού και ψύξης απαγορεύεται. 

 
Μολυσµένες συσκευασίες Τα άδεια δοχεία πρέπει να µεταφέρονται σε εγκεκριµένο µέρος διαχείρισης αποβλήτων για 

ανακύκλωση ή απόρριψη. Να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των τοπικών 
υπηρεσιών. 

 
EWC αριθµός απόβλητου Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων αποτελούν µόνο πρόταση:. 13 02 06. Σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι κωδικοί των αποβλήτων αναφέρονται στην εφαρµογή 
και όχι στα προϊόντα. Οι κωδικοί αποβλήτων θα πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη µε 
βάση την εφαρµογή για την οποία το προϊόν είχε χρησιµοποιηθεί. 

 

ADR/RID ∆εν υπόκειται σε κανονισµό 

IMDG/IMO ∆εν υπόκειται σε κανονισµό 

ICAO/IATA ∆εν υπόκειται σε κανονισµό 

ADN ∆εν υπόκειται σε κανονισµό 

 

Τµήµα 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Τµήµα 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 



 

 

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

ή το µείγµα  

Ευρωπαϊκή Ενωση 

Περαιτέρω πληροφορίες 

∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
 
15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας  

 

Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας ∆εν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες 
 
15.3. Πληροφορίες για τις ισχύουσες εθνικές οδηγίες  

 

Ελλάδα 
 

• Αποφυγή της υπέρβασης των ορίων επαγγελµατικής έκθεσης (βλ. παράγραφο 8). 
 

Πλήρες κείµενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού 
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες 
H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση 
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
H311 - Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα 
H330 - Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής 
H400 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς 
H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις 

 
Ακρωνύµια, συντοµεύσεις 
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Αµερικάνικη Εταιρεία Κυβερνητικών Υγιεινολόγων 
Βιοµηχανίας 
bw = body weight = σωµατικό βάρος 
bw/day = body weight/day = σωµατικό βάρος/ ηµέρα 

EC x = Effect Concentration associated with x% response = Αποτελεσµατική Συγκέντρωση x% 
GLP = Good Laboratory Practice - ΚΕΠ = Καλή Εργαστηριακή Πρακτική 
IARC = International Agency for Research of Cancer = ∆ιεθνής Οργανισµός για την Έρευνα του Καρκίνου 
LC50 = 50% Lethal concentration = θανατηφόρος συγκέντρωση 50%- συγκέντρωση χηµικού στον αέρα ή χηµικού στο νερό που 
προκαλεί τον θάνατο στο 50% (το µισό) µιας οµάδας πειραµατόζωων 
LD50 = 50% Lethal Dose = θανατηφόρος δόση 50%- ποσότητα χηµικού, χορηγούµενη άπαξ, που προκαλεί τον θάνατο στο 50% 
(το µισό) µιας οµάδας πειραµατόζωων 
LL = Lethal Loading = Θανατηφόρος φόρτωση 
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Αµερικάνικο Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην 
Εργασία 
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = Επίπεδο µη παρατηρούµενου ανεπιθύµητου αποτελέσµατος 
NOEC = No Observed Effect Concentration = Συγκέντρωση µη παρατηρούµενου αποτελέσµατος 
NOEL = No Observed Effect Level = Επίπεδο µη παρατηρούµενου αποτελέσµατος 
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = ∆ιοίκηση για την Ασφάλεια και την Υγιεινή στην Εργασία 
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Ουσία άγνωστης ή 
ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκης αντίδρασης ή βιολογικό υλικό 
DNEL = Derived No Effect Level = Παράγωγο Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 
PNEC = Predicted No Effect Concentration = προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις 
dw = dry weight = ξηρό βάρος 
fw = fresh water = γλυκό νερό 
mw = marine water = θαλασσινό νερό 
or = occasional release = περιστασιακή απελευθέρωση 

Τµήµα 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Τµήµα 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 

 
Υπόµνηµα Παράγραφος 8 

 
TWA = Time weighted average = Χρονικά Σταθµισµένη Μέση τιµή 
STEL = Short Term Exposure Limit = Όριο βραχυπρόθεσµης έκθεσης 
PEL = Permissible exposure limit = Επιτρεπτό όριο έκθεσης 
REL = Recommended exposure limit = Προτεινόµενο όριο έκθεσης 
TLV = Threshold Limit Values = Οριακή τιµή κατωφλίου 

+ Ευαισθητοποιητής * Ένδειξη δέρµατος 
** Ένδειξη Κινδύνου C: Καρκινογόνο 
M: Μεταλλαξιογόνο R: Τοξικό αναπαραγωγής 

 
Αναθεωρήθηκε την: 22/2/2018 
Σηµείωση Αναθεώρησης ∆είχνει επικαιροποίηση της ενότητας. 
 
Αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφάλειας είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 
Το παρόν Φύλλο Ασφαλείας δίδεται προς συµπλήρωση του Φύλλου Τεχνικών ∆εδοµένων και όχι για αντικατάστασή του. 
Οι πληροφορίες δίνονται µε καλή πίστη και είναι ακριβείς σύµφωνα µε τις γνώσεις µας µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης  
του παρόντος Φύλλου Ασφαλείας. Είναι κατανοητό από τον χρήστη ότι κάθε χρήση πέρα από την προβλεπόµενη  
συνιστά ενδεχόµενο κίνδυνο. Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το έγγραφο δεν απαλλάσσουν σε καµία περίπτωση 
τον χρήστη από την γνώση και εφαρµογή όλων των προβλεπόµενων κανονισµών που ορίζουν την λειτουργία του. Ο 
χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τις απαιτούµενες προφυλάξεις όταν χρησιµοποιεί το προϊόν. Οι αναφερόµενες 
διατάξεις έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν το χρήστη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η λίστα δεν µπορεί να θεωρηθεί 
πλήρης και εξαντλητική. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι είναι σύµφωνος µε τις υποχρεώσεις του ως 
προς τη κείµενη νοµοθεσία και κανονισµούς. 

 
Τέλος φύλλου δεδοµένων ασφαλείας 

 
 


