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Τμήμα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1.  Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος  

Ονομασία προΐόντος
Αριθμός
Ουσίες/μίγμα

MARK CA
Μείγματα

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

προσδιοριζόμενες χρήσεις Λιπαντικό γράσο.

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

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:  

Σημείο επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνσης

A - HSE

B - HSE

1.4.  Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης  

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: +44 1235 239670
Κέντρο δηλητηριάσεων : +30 21 07 79 37 77

Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης:
2018-10-17

Αναθεωρήθηκε την:  2020-06-30 Έκδοση  6

Έκδοση  EUGR
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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 ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008***
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  - Κατηγορία 2***  - (H319)***

2.2. Στοιχεία επισήμανσης  

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

εικονογράμματα κινδύνου
***

Προειδοποιητική λέξη
ΠΡΟΣΟΧΗ***

Δηλώσεις επικινδυνότητας  ***
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό***

Δηλώσεις προφυλάξεων
P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P305 + P351 + P338 - 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
P337 + P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό***

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Κινδύνου
***

EUH208 - Περιέχει Βενζολοσουλφονικό οξύ, μονο-C16-24-αλκυλοπαράγωγα, άλατα ασβεστίου, Σουλφονικά οξέα, πετρέλαιο, άλας
ασβεστίου, Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-16 αλκυλοπαράγωγα, άλατα ασβεστίου.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση***

2.3. Άλλοι κίνδυνοι  

Φυσικοχημικές ιδιότητες Οι μολυσμένες επιφάνειες γίνονται πάρα πολύ ολισθηρές.

Τμήμα 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.2.  Μείγματα***  

Χημική φύση Ορυκτό λάδι πετρελαϊκής προέλευσης.
Επικίνδυνα συστατικά
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Χημική ονομασία EK-Αριθ Αριθμός
καταχώρισης

REACH

Αριθμ. CAS Ποσοστό
κατά βάρος

Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ)
1272/2008)

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
C10-16 αλκυλοπαράγωγα,
άλατα ασβεστίου***

271-529-4*** 01-2119492627-25 68584-23-6 3-<5 Skin Sens. 1B (H317)***

Σουλφονικά οξέα, πετρέλαιο,
άλας ασβεστίου***

263-093-9*** 01-2119488992-18 61789-86-4 1-<3 Skin Sens. 1 (H317)

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
μονο-C16-24-αλκυλοπαράγ
ωγα, άλατα ασβεστίου***

274-263-7*** 01-2119492616-28 70024-69-0 1-<3 Skin Sens. 1B (H317)

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
4-C10-13-δευτ-αλκυλοπαράγ
ωγα, άλατα ασβεστίου***

932-231-6 01-2119560592-37 ^ 1-<2.5 Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)

Aquatic Chronic 3 (H412)

Πρόσθετες οδηγίες Το προϊόν περιέχει πετρελαιοειδή με λιγότερο από 3% απόσταγμα DMSO όπως έχει βρεθεί
από το IP 346.

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

Τμήμα 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

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 αμέσως με πολύ νερό. Μετά το πρώτο ξέπλυμα, απομακρύνετε τους φακούς
επαφής και ξεπλύνετε διαρκώς 15 λεπτά με νερό. Κρατείστε τα μάτια ανοιχτά και
ξεπλύνετε.***

Επαφή με το δέρμα Ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Αφαιρέστε μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Οι πίδακες υψηλής πίεσης
μπορούν να προκαλέσουν δερματικές βλάβες. Μεταφέρετε τον άρρωστο σε ένα
νοσοκομείο.***

Εισπνοή οδηγήστε τον τραυματία σε καθαρό αέρα και ζητήστε του να καθίσει σε ηρεμία σε θέση ώστε
να αναπνέει άνετα. Σε περίπτωση ανακοπής της αναπνοής εφαρμόστε τεχνιτή αναπνοή.***

Κατάποση Εκπλύντε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο
άτομο από το στόμα. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.***

προστασία για του παρέχοντες
πρώτες βοήθειες

Αυτός που προσφέρει πρώτες βοήθειες πρέπει να προστατέψει και τον εαυτό του. Βλέπε
παράγραφο 8 για περισσότερες λεπτομέρειες. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο στόμα με
στόμα εάν το θύμα έκανε κατάποση ή εισπνοή της ουσίας. Προκαλέστε τεχνητή αναπνοή με
τη βοήθεια μίας μάσκας τσέπης εξοπλισμένης με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης ή άλλη
κατάλληλη ιατρική αναπνευστική συσκευή.***

4.2.  Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες  

Επαφή με τα μάτια Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Επαφή με το δέρμα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Η έγχυση των προϊόντων υπό πίεση κάτω από το δέρμα
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις ακόμα και χωρίς εμφανή συμπτώματα ή τραυματισμό.
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Εισπνοή Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Κατάποση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. 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 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1.  Πυροσβεστικά μέσα  

Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Διοξείδιο 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. Τα προϊόντα καύσης περιέχουν οξείδια του
θείου (SO2 και SO3) και υδρόθειο H2S, μερκαπτάνες, νιτρικά οξέα, Διοξείδιο του πυριτίου.

5.3.  Συστάσεις για τους πυροσβέστες  

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός
για τους πυροσβέστες

Χρησιμοποιείτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή και προστατευτική ενδυμασία.

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.

Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

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. Αποτρέψετε την είσοδο σε
κανάλια νερού, υπονόμους, υπόγεια ή κλειστες περιοχές. Οι τοπικές αρχές πρέπει να
ενημερώνονται, εάν σημαντικές διαρροές δεν μπορούν να περιοριστούν.

6.3.  Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό  
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Μέθοδοι περιορισμού Εάν είναι απαραίτητο σκεπάστε το προϊόν με στεγνό χώμα, άμμο ή παρόμοια μη εύφλεκτα
υλικά.

Μέθοδοι καθαρισμού Διάθεση του περιεχόμενου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Σε
περίπτωση μόλυνσης του εδάφους, αφαιρέστε το μολυσμένο έδαφος για αποκατάσταση ή
διάθεση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

6.4.  Παραπομπή σε άλλα τμήματα  

Ατομικός προστατευτικός
εξοπλισμός

Βλέπε παράγραφο 8 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επεξεργασία αποβλήτων Βλέπε παράγραφο 13.

Τμήμα 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1.  Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό  

Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Για την ατομική προστασία βλέπε παράγραφο 8. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε
χώρους με καλό εξαερισμό. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την
ενδυμασία.***

Πρόληψη πυρκαγιάς και έκρηξης Λάβατε προστατευτικά μέτρα κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.***

Μέτρα υγιεινής Εξασφαλίστε την εφαρμογή αυστηρών κανόνων υγιεινής στο προσωπικό που εκτίθεται στον
κίνδυνο επαφής με το προϊόν. Κατά την χρήση μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Πλένετε
τα χέρια σας πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προϊόντος. Συνιστάται ο
τακτικός καθαρισμός του εξοπλισμού, της περιοχής εργασίας και του ρουχισμού. 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. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου. Προστετέψτε από την
υγρασία.

Υλικά προς αποφυγή Ισχυρά οξειδωτικά μέσα.

7.3.  Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις  

Ειδική χρήση ή χρήσεις Ανατρέξτε στο Τεχνικό Φύλλο  για περισσότερες πληροφορίες.

Τμήμα 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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8.1.  Παράμετροι ελέγχου  

Οριακές τιμές έκθεσης νεφέλωμα ορυκτελαίου:
USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m3, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m3, STEL 10 mg/m3, ACGIH
(TLV) TWA 5 mg/m3 (highly refined)

Υπόμνημα Βλέπε παράγραφο 16

Παράγωγο Επίπεδο χωρίς
επιπτώσεις (DNEL)

DNEL  Εργάτης (Βιομηχανικός/Επαγγελματικός)
Χημική ονομασία Βραχυπρόθεσμες,

συστηματικές
επιπτώσεις

Βραχυπρόθεσμες,
τοπικές επιπτώσεις

Μακροπρόθεσμες,
συστηματικές
επιπτώσεις

Μακροπρόθεσμες,
τοπικές επιπτώσεις

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
C10-16

αλκυλοπαράγωγα, άλατα
ασβεστίου***
 68584-23-6

3.33 mg/kg bw/day
(dermal)

0.66 mg/m³ (inhalation)

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
μονο-C16-24-αλκυλοπαρ

άγωγα, άλατα
ασβεστίου***
 70024-69-0

0.66 mg/m³ Inhalation
3.33 mg/kg bw/day

Dermal

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
4-C10-13-δευτ-αλκυλοπα

ράγωγα, άλατα
ασβεστίου***

 ^

1.7 mg/kg bw/day
(Dermal)

DNEL  Καταναλωτής
Χημική ονομασία Βραχυπρόθεσμες,

συστηματικές
επιπτώσεις

Βραχυπρόθεσμες,
τοπικές επιπτώσεις

Μακροπρόθεσμες,
συστηματικές
επιπτώσεις

Μακροπρόθεσμες,
τοπικές επιπτώσεις

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
C10-16

αλκυλοπαράγωγα, άλατα
ασβεστίου***
 68584-23-6

1.667 mg/kg bw/day
(dermal)

0.33 mg/m³ (inhalation
0.8333 mg/kg bw/day

(oral)
Βενζολοσουλφονικό οξύ,
μονο-C16-24-αλκυλοπαρ

άγωγα, άλατα
ασβεστίου***
 70024-69-0

0.33 mg/m³ Inhalation
1.667 mg/kg bw/day

Dermal
0.8333 mg/kg bw/day

Oral
Βενζολοσουλφονικό οξύ,
4-C10-13-δευτ-αλκυλοπα

ράγωγα, άλατα
ασβεστίου***

 ^

85 mg/kg bw/day
(Dermal)

προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς
επιπτώσεις (PNEC)
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Χημική ονομασία Νερό Ίζημα Έδαφος Αέρας STP Από το στόμα
Βενζολοσουλφονικό
οξύ, C10-16

αλκυλοπαράγωγα,
άλατα ασβεστίου***

 68584-23-6

1 mg/l fw
1 mg/l mw
10 mg/l or

723500000
mg/kg dw fw
723500000

mg/kg dw mw

868700000
mg/kg dw

100 mg/l 16.667 mg/kg
food

Σουλφονικά οξέα,
πετρέλαιο, άλας
ασβεστίου***
 61789-86-4

1 mg/l fw
1 mg/l mw
10 mg/l or

226000000
mg/kg sediment

dw fw
226000000

mg/kg sediment
dw mw

271000000
mg/kg soil dw

1000 mg/l 16.667 mg/kg
food

Βενζολοσουλφονικό
οξύ,

μονο-C16-24-αλκυλ
οπαράγωγα, άλατα
ασβεστίου***
 70024-69-0

1 mg/l fw
1 mg/l mw
10 mg/l or

723500000
mg/kg dw fw
723500000

mg/kg dw mw

868700000
mg/kg dw

100 mg/l 16.667 mg/kg
food

8.2.  Έλεγχοι έκθεσης  

Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης

Μηχανικές μετρήσεις Εφαρμόστε τεχνικά μέσα για την συμμόρφωση με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Λάβατε
μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους. 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 Θα πρέπει να εφαρμόζονται προστατευτικές μηχανικές λύσεις και να χρησιμοποιούνται πρίν
τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για το προϊόν όπως
παρέχεται.***

Προστασία των αναπνευστικών
οδών

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.
Προσοχή! Τα φίλτρα έχουν περιορισμένη διάρκεια χρήσης. 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 Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία. EN 166.

Προστασία του δέρματος και του
σώματος

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Προστατευτικά παπούτσια ή μπότες.
Ενδυμασία με μακριά μανίκια. Τύπος 4/6.

Προστασία των χεριών Γάντια αντοχής σε υδρογονάνθρακες. Καουτσούκ φθοριομένο. Καουτσούκ νιτρίλιο. 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. Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του
προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Επίσης, λάβετε υπόψη
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τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον
κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφής.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Γενικές πληροφορίες Πρέπει να αποφεύγεται η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνομο, κοίτες νερού ή στο
έδαφος.

Τμήμα 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1.  Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες  

Χρώμα καφέ
Φυσική κατάσταση @20°C στερεό
Οσμή χαρακτηριστικό
Όριο οσμής Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

Ιδιότητα  Τιμές  Παρατηρήσεις  Μέθοδος  
pH Μη εφαρμόσιμο
Σημείο τήξης/περιοχή τήξης Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες

Σημείο ζέσεως /περιοχή ζέσεως Μη εφαρμόσιμο

Σημείο ανάφλεξης Μη εφαρμόσιμο

Ταχύτητα εξάτμισης Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες

όρια αναφλεξιμότητας στον αέρα

πάνω Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες

κάτω Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες

Πίεση ατμών Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες

Πυκνότητα ατμών Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες

Σχετική πυκνότητα  0.900 @ 20 °C
Πυκνότητα  900  kg/m3 @ 20 °C
Υδατοδιαλυτότητα Αδιάλυτο
Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες
logPow Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες
Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες
κινητικό ιξώδες Μη εφαρμόσιμο
Εκρηκτικές ιδιότητες Μη εκρηκτικό
Οξειδωτικές ιδιότητες Μη εφαρμόσιμο
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9.2.  Άλλες πληροφορίες  

Τμήμα 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1.  Δραστικότητα  

Γενικές πληροφορίες Κανένα υπό κανονικές συνθήκες επεξεργασίας.

10.2.  Χημική σταθερότητα  

Σταθερότητα Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

10.3.  Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων  

Επικίνδυνες αντιδράσεις Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

10.4.  Συνθήκες προς αποφυγήν  

Συνθήκες προς αποφυγήν Φυλάξτε το μακριά από ανοικτές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Μακριά
από θερμότητα και σπινθήρες.

10.5.  Μη συμβατά υλικά  

Υλικά προς αποφυγή Ισχυρά οξειδωτικά μέσα.***

10.6.  Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης  

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσηςΗ ατελής καύση και η θερμόλυση μπορούν να δημιουργήσουν αέρια διαφορετικής
τοξικότητας όπως μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διάφορους
υδρογονάνθρακες, αλδεϋδες και αιθάλη. Τα προϊόντα καύσης περιέχουν οξείδια του θείου
(SO2 και SO3) και υδρόθειο H2S, μερκαπτάνες, νιτρικά οξέα, Διοξείδιο του πυριτίου.

Τμήμα 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1.  Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις  

Οξεία τοξικότητα  Τοπικά αποτελέσματα Πληροφορίες προϊόντος  

Επαφή με το δέρμα .  Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Η έγχυση των προϊόντων υπό πίεση κάτω από το δέρμα
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις ακόμα και χωρίς εμφανή συμπτώματα ή τραυματισμό.

Πιθανότητα επικίνδυνων
αντιδράσεων

Κανένα υπό κανονικές συνθήκες επεξεργασίας

Σημείο πήξεως Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες

Σημείο στάξης >=  300  °C NF T 60-102
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Επαφή με τα μάτια .  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Εισπνοή .  Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Κατάποση .  Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Η κατάποση
μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικούς ερεθισμούς, ναυτία, εμετό και διάρροια.

ATEmix (εισπνοή-σκόνη/εκνέφωμα)24.03***  mg/l***

Οξεία τοξικότητα  - Πληροφορία σχετικά με συστατικά  

Χημική ονομασία LD50 από το στόμα LD50 Δέρματος LC50 Εισπνοή
Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-16

αλκυλοπαράγωγα, άλατα ασβεστίου***
> 5000 mg/kg (Rat - OECD 401) > 5000 mg/kg bw  (rabbit - OECD

402)
Σουλφονικά οξέα, πετρέλαιο, άλας

ασβεστίου***
> 16000 mg/kg bw (rat) > 4000 mg/kg (rabbit) LC50(4h) > 1.9 mg/l (rat -

aerosol)
Βενζολοσουλφονικό οξύ,

μονο-C16-24-αλκυλοπαράγωγα, άλατα
ασβεστίου***

LD50 > 5000 mg/kg (Rat - OECD
401)

LD50 > 5000 mg/kg (Rabbit -
OECD 402)

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
4-C10-13-δευτ-αλκυλοπαράγωγα, άλατα

ασβεστίου***

LD50 4445 mg/kg bw (rat) LD50 2000 mg/kg bw (rat)

Ευαισθητοποίηση

Ευαισθητοποίηση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Ο
προμηθευτής ενός ή περισσοτέρων από τα συστατικά που περιέχονται σε αυτή την
φόρμουλα, έχει δηλώσει ότι έχει δεδομένα των συστατικών ή / και παρόμοιων μειγμάτων,
που επιβεβαιώνει ότι για την συγκέντρωση που χρησιμοποιείται, δεν απαιτείται ταξινόμηση.
Περιέχει ερεθιστικό (ά). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Ειδικά φαινόμενα (αποτελέσματα)  

Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Μεταλλαξογένεση .
Μεταλλαξιγένεση βλαστικών
κυττάρων

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα επανειλημμένης δόσης

Επιδράσεις στα όργανα-στόχους

Ειδική τοξικότητα στα
όργανα-στόχους - μία εφάπαξ
έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ειδική τοξικότητα σε όργανα
-στόχους - επαναλαμβανόμενη
έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Άλλες πληροφορίες  

Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Χαρακτηριστικές πληγές στο δέρμα (σπυράκια) μπορούν να δημιουργηθούν μετά από
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χρόνια και επαναλαμβανόμενη έκθεση (επαφή με μολυσμένο ρουχισμό).

Τμήμα 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1.  Τοξικότητα  

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον  - Πληροφορίες προϊόντος  

Δεν 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

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
C10-16 αλκυλοπαράγωγα,
άλατα ασβεστίου***

 68584-23-6

EL50(72h) > 1000 mg/l
(Pseudokirchneriella

subcapitata)

EL50(48h) > 1000 mg/l
(Daphnia magna)

LL50(96h) > 10000 mg/l
(Cyprinodon variegatus -

OECD 203)

Σουλφονικά οξέα, πετρέλαιο,
άλας ασβεστίου***

 61789-86-4

EC50(72h) > 1000 mg/l
(Pseudokirchnerella

subcapitata)

EC50(48h) > 1000 mg/l
(Daphnia magna - OECD

202)

LC50(96h) > 10000 mg/l
(Cyprinodon variegatus -

OECD 203)
Βενζολοσουλφονικό οξύ,
μονο-C16-24-αλκυλοπαράγ
ωγα, άλατα ασβεστίου***

 70024-69-0

EC50 (72h) > 1000 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - static)

EC50 (48h) > 1000 mg/l
(Daphnia magna - static)

LL50 (96h) > 10000 mg/l
(Cyprinodon variegatus -

OECD 203)

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
4-C10-13-δευτ-αλκυλοπαράγ
ωγα, άλατα ασβεστίου***

 ^

EC50 (96h) 29 mg/l
Pseudokirchneriella

subcapitata)

EC50 (48 h) 2.9 mg/l
EC50 (24 h) 3.58 mg/l

(Daphnia magna - OECD
202)

LC50 (96h) >1 - <10 mg/l
(OECD 203)

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

Χρόνια 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

Βενζολοσουλφονικό οξύ,
4-C10-13-δευτ-αλκυλοπαράγ
ωγα, άλατα ασβεστίου***

 ^

NOEC (96h) 500 µg/l
LOEC (96h) 1 mg/l

NOEC (48h) 379 µg/l
LOEC (48h) 5.6 mg/l

(Daphnia magna)
NOEC (21d) 1.18 mg/l

NOEC (72h) 0.23  mg/l

Επιπτώσεις στους χερσαίους οργανισμούς 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.2.  Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση  

Γενικές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες
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12.3.  Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης  

Πληροφορίες προϊόντος Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

logPow  Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες
Πληροφορία σχετικά με συστατικά Δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση άνω του γνωστοποιημένου ρυθμιστικού

ορίου.***

12.4.  Κινητικότητα στο έδαφος  

Έδαφος Δεδομένου τις φυσικές και τις χημικές του ιδιότητες, το προϊόν δεν έχει καθόλου κινητικότητα
στο έδαφος.

Αέρας Η απώλεια από την εξάτμιση είναι περιορισμένη.

Νερό Το προϊόν επιπλέει και είναι αδιάλυτο στο νερό.

12.5.  Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  

εκτίμηση ABT και αPαB Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.6.  Άλλες αρνητικές επιπτώσεις  

Γενικές πληροφορίες Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Τμήμα 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

13.1.  Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων  

Απόβλητο από υπολείμματα /
αχρησιμοποίητο προϊόν

Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. Απαγορεύεται η διοχέτευση στο αποχετευτικό
σύστημα. Να απορρίπτεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και
επικίνδυνων αποβλήτων.

Μολυσμένες συσκευασίες Τα άδεια δοχεία πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης αποβλήτων για
ανακύκλωση ή απόρριψη.***

EWC αριθμός απόβλητου 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. Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων αποτελούν μόνο πρόταση:. 12 01 12.

Άλλες πληροφορίες Ανατρέξτε στο Τμήμα 8 για μέτρα ασφαλείας και προστασίας για το προσωπικό
αποκομιδής.

Τμήμα 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ADR/RID Δεν υπόκειται σε κανονισμό

IMDG/IMO Δεν υπόκειται σε κανονισμό



_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Σελίδα  13 / 29

SDS # :  35654 MARK CA
Αναθεωρήθηκε την:  2020-06-30 Έκδοση  6

ICAO/IATA Δεν υπόκειται σε κανονισμό

ADN Δεν υπόκειται σε κανονισμό

Τμήμα 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

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

Ευρωπαϊκή Ενωση

REACH
Όλες οι ουσίες που περιέχονται σε αυτό το μείγμα έχουν προ-εγγραφεί, καταχωρηθεί ή εξαιρούνται από την καταχώριση σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH)

Διεθνής απογραφές Όλα τα συστατικά αυτού του προϊόντος παρατίθεται ή εξαιρούνται από τους παρακάτω
καταλόγους:
Αυστραλία (AICS)
Καναδάς (DSL/NDSL)
Κίνα (IECSC)
Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP)
Κορέα (KECL)
Νέας Ζηλανδίας (NZIoC)
Φιλιππίνες (PICCS)
Η.Π.Α. (TSCA)***

Περαιτέρω πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

15.2.  Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας  

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

15.3.  Πληροφορίες για τις ισχύουσες εθνικές οδηγίες  

Ελλάδα

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

Αλβανία

Αρμενία

Κύπρος

Γεωργία
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FYROM

Μάλτα

Τμήμα 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πλήρες κείμενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H412 - Επιβλαβές 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 = Διεθνής 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 = Διοίκηση 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
ATE = Acute Toxicity Estimate = εκτίμηση οξείας τοξικότητας
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship = Ποσοτικές σχέσεις δομής-δραστικότητας
EL50 = median Effective Loading
NOELR = No Observed Effect Loading Rate
PAH = Polycyclic aromatic hydrocarbons =  Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
LOEC = Lowest Observed Effect Concentration
PVA = Polyvinyl alcohol = Πολυβινυλική αλκοόλη
PVC = Polyvinyl chloride = Πολυβινυλοχλωρίδιο
ECOSAR = Ecological Structure Activity Relationships
CNS = Central nervous system = Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)
EPA = Environmental Protection Agency = Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος
ErL50 = effective loading on growth rate in algae test, to cause a 50% response
EbL50 = effective loading on growth with the control in algae test, to cause a 50% response
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
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mw = marine water = θαλασσινό νερό
or = occasional release = περιστασιακή απελευθέρωση

Υπόμνημα  Παράγραφος 8

OEL = Occupational Exposure Limit =  Όρια επαγγελματικής έκθεσης
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

Αναθεωρήθηκε την: 2020-06-30
Σημείωση Αναθεώρησης *** Δείχνει 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 Δεδομένων 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

+ Ευαισθητοποιητής * Ένδειξη δέρματος
** Ένδειξη Κινδύνου C: Καρκινογόνο
M: Μεταλλαξιογόνο R: Τοξικό αναπαραγωγής
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1. Σχέδιο έκθεσης
Πρόσθετα μορφοποίησης, λιπαντικά και γράσα, Βιομηχανικά.

Περιγραφή Χρήσης
Τομέας χρήσης
SU10 - Μεταποίηση
SU3 - Βιομηχανική παραγωγή (όλα)

Κατηγορία επεξεργασίας
PROC1 - Χρήση σε κλειστές διεργασίες δίχως πιθανότητα έκθεσης
PROC2 - Χρήση σε κλειστές συνεχείς διεργασίες με περιστασιακούς ελέγχους
PROC3 - Χρήση σε κλειστές επεξεργασίες batch (σύνθεση ή διαμόρφωση)
PROC4 - Χρήση σε επεξεργασίες batch και άλλες διεργασίες (σύνθεση) με δυνητική έκθεση
PROC5 - Ανάδευση ή ανάμειξη σε ασυνεχείς διεργασίες για τον σχηματισμό παρασκευασμάτων και αντικειμένων (πολλαπλές
βαθμίδες ή/και σημαντική επαφή)
PROC8a - Μεταφορά της ουσίας ή του παρασκευάσματος (φόρτιση/αποφόρτιση) από/προς σκεύη/μεγάλα δοχεία σε μη
αποκλειστικές εγκαταστάσεις
PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή μείγματος (πλήρωση/άδειασμα) από/σε δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις
PROC9 - Μεταφορά της ουσίας ή του παρασκευάσματος σε μικρά δοχεία (αποκλειστική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης
της ζύγισης)
PROC15 - Χρήση ως αντιδραστήριο εργαστηρίου

Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ERC2 - Σύνθεση παρασκευασμάτων

Ειδική κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ATIEL-ATC SpERC 2.Ai-I.v1.

Διεργασίες, Καθήκοντα, δραστηριότητες που καλύπτονται
Βιομηχανική μορφοποίηση πρόσθετων λιπαντικών, λιπαντικών και γράσων. Περιλαμβάνει μεταφορές υλικού, ανάμειξη, συσκευασία
μεγάλης και μικρής κλίμακας, δειγματοληψία, συντήρηση.

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2.1. ̈Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Δεν απαιτείται σενάριο έκθεσης

2.2. Έλεγχος έκθεσης - Εργαζόμενοι / Καταναλωτές

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Φυσική κατάσταση
Υγρό, Τάση ατμών < 0.5 kPa στις ΚΣ

Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά).

Χρησιμοποιούμενες ποσότητες
Μη εφαρμόσιμο.
Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Καλύπτει ημερήσια έκθεση έως και 8 ωρών (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου
δεν εφαρμόζεται
Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά).
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2.2a. Έλεγχος έκθεσης εργαζομένων
Υποστηρικτικά Σενάρια Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου

Γενικά μέτρα τα οποία ισχύουν για όλες τις
δραστηριότητες

Πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή του προϊόντος με το δέρμα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έμμεσης επαφής με το δέρμα. Πρέπει να
χρησιμοποιούνται γάντια (τα οποία θα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την
προδιαγραφή EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος με τα χέρια.
Καθαρίστε τη μόλυνση/διαρροή κατά την εμφάνισή τους. Ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή του δέρματος που έχει μολυνθεί. Πρέπει να παρέχεται βασική
εκπαίδευση στο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση της έκθεσης και
να αναφέρονται τυχόν δερματικά προβλήματα τα οποία ενδέχεται να
εμφανιστούν. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε
την άμεση επαφή του προϊόντος με τα μάτια, καθώς και την έμμεση μέσω της
μόλυνσης των χεριών.

Γενική έκθεση. Χρήση σε περιορισμένα
συστήματα αυξημένη θερμοκρασία - PROC 2

Δεν έχουν προσδιοριστεί άλλα συγκεκριμένα μέτρα.

Εργασίες ανάμειξης (κλειστά συστήματα).
Ασυνεχείς διεργασίες σε υψηλές θερμοκρασίες -
PROC 3

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται
εκπομπές αερίων.

Εργασίες ανάμειξης (ανοικτά συστήματα).
Ασυνεχείς διεργασίες σε υψηλές θερμοκρασίες -
PROC 4; 5

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται
εκπομπές αερίων. Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών.

Εργασίες ανάμειξης (ανοικτά συστήματα) -
PROC 4; 5

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται
εκπομπές αερίων.

Δειγματοληψία διεργασίας - PROC 4; 8b Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για
διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας. Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά
(ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση
προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα.

Μεταφορά φορτίου χύμα; Αποκλειστικές
εγκαταστάσεις - PROC 8b

Να αποφεύγεται η εκτέλεση εργασιών για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών.
Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο
EN374) σε συνδυασμό με εντατικούς ελέγχους από τη διοίκηση.

Μεταφορές Βαρελιών/Παρτίδων; Αποκλειστικές
εγκαταστάσεις - PROC 8b

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται
εκπομπές αερίων.

Μεταφορές Βαρελιών/Παρτίδων;
Μη-αποκλειστικές εγκαταστάεις - PROC 8a

Παροχή ικανοποιητικού επιπέδου γενικού ή ελεγχόμενου εξαερισμού (10 έως
15 αλλαγές αέρα ανά ώρα). Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας. Χρησιμοποιείτε
γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε
συνδυασμό με εντατικούς ελέγχους από τη διοίκηση.

Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού - PROC
8a; 8b

Να γίνεται αποστράγγιση και έκπλυση του συστήματος πριν τη διακοπή του
εξοπλισμού ή τη συντήρησή του. Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά
(ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εντατικούς
ελέγχους από τη διοίκηση. Διατηρήστε τα υγρά που αποστραγγίστηκαν σε
σφραγισμένο δοχείο φύλαξης έως ότου απορριφθούν ή ανακυκλωθούν. Τυχόν
διαρροές πρέπει να καθαρίζονται αμέσως.

Πλήρωση βαρελιών και μικρών δοχείων - PROC
9

Παροχή ικανοποιητικού επιπέδου γενικού ή ελεγχόμενου εξαερισμού (10 έως
15 αλλαγές αέρα ανά ώρα). Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά
(ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση
προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα.

Δραστηριότητες εργαστηρίου - PROC 15 Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για
διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών.

Αποθήκευση - PROC 1; 2 Η ουσία πρέπει να αποθηκεύεται εντός κλειστού συστήματος.
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3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορές

Υγεία
Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου/συνθήκες λειτουργίας που προσδιορίζονται στο σενάριο έκθεσης είναι το αποτέλεσμα μιας
ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης που καλύπτει αυτό το προϊόν

Περιβάλλον
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ECETOC TRA.

4. Καθοδήγηση για τον μεταγενέστερο χρήστη να ελέγξει τη συμμόρφωση με
το σενάριο έκθεσης

Υγεία
Στις περιπτώσεις όπου υιοθετούνται άλλα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων/Λειτουργικές Συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν
ότι η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.

Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται στις θεωρούμενες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις μονάδες. Συνεπώς,
ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των οδηγιών  για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν
μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες προσαρμογής και ελέγχου παρέχονται στα
ενημερωτικά δελτία (fact sheets) SpERC, στην ιστοσελίδα (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Εάν η κλιμάκωση
αποκαλύψει μια κατάσταση μη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. RCRs > 1), τότε απαιτείται η λήψη πρόσθετων Μέτρων Διαχείρισης
Κινδύνου ή η εκπόνηση αξιολόγησης χημικής ασφάλειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Γενικά Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ATIEL.org/REACH_GES

2.2b. Έλεγχος της έκθεσης των καταναλωτών.

Παρατηρήσεις
Μη εφαρμόσιμο.

Κατηγορία/ες προϊόντος Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου
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LUBGES-BI-36042

1. Σχέδιο έκθεσης
Γενική χρήση λιπαντικών και γράσων σε οχήματα ή μηχανήματα. Βιομηχανικά.

Περιγραφή Χρήσης
Τομέας χρήσης
SU3 - Βιομηχανική παραγωγή (όλα)

Κατηγορία επεξεργασίας
PROC1 - Χρήση σε κλειστές διεργασίες δίχως πιθανότητα έκθεσης
PROC2 - Χρήση σε κλειστές συνεχείς διεργασίες με περιστασιακούς ελέγχους
PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή μείγματος (πλήρωση/άδειασμα) από/σε δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις
PROC9 - Μεταφορά της ουσίας ή του παρασκευάσματος σε μικρά δοχεία (αποκλειστική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης
της ζύγισης)

Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ERC4 - Βιομηχανική χρήση βοηθητικών μέσων επξεργασίας για διεργασίες και προϊόντα, που δεν καθίστανται μέρος των
αντικειμένων
ERC7 - Βιομηχανική χρήση ουσιών σε κλειστά συστήματα

Ειδική κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ATIEL-ATC SpERC 4.Bi.v1.

Διεργασίες, Καθήκοντα, δραστηριότητες που καλύπτονται
Καλύπτει τη γενική χρήση λιπαντικών και γράσων σε οχήματα ή μηχανήματα σε κλειστάσυστήματα. Περιλαμβάνει την πλήρωση και
αποστράγγιση δοχείων και τη λειτουργίακλειστών μηχανημάτων (περιλαμβανομένων κινητήρων) και σχετικών
δραστηριοτήτωνσυντήρησης και αποθήκευσης.

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2.1. ̈Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Δεν απαιτείται σενάριο έκθεσης

2.2. Έλεγχος έκθεσης - Εργαζόμενοι / Καταναλωτές

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Φυσική κατάσταση
υγρό

Πίεση ατμών
<0.5 kPa
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά).

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Καλύπτει ημερήσια έκθεση έως και 8 ωρών (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση
Θεωρεί ότι  η χρήση λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 20 βαθμών από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά. Θεωρείται ότι εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της υγιεινής της εργασίας.
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3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορές

Υγεία
Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου/συνθήκες λειτουργίας που προσδιορίζονται στο σενάριο έκθεσης είναι το αποτέλεσμα μιας
ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης που καλύπτει αυτό το προϊόν

Περιβάλλον
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ECETOC TRA.

4. Καθοδήγηση για τον μεταγενέστερο χρήστη να ελέγξει τη συμμόρφωση με
το σενάριο έκθεσης

2.2a. Έλεγχος έκθεσης εργαζομένων

2.2b. Έλεγχος της έκθεσης των καταναλωτών.

Παρατηρήσεις
Μη εφαρμόσιμο.

Υποστηρικτικά Σενάρια Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου

Γενικά μέτρα τα οποία ισχύουν για όλες τις
δραστηριότητες

Πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή του προϊόντος με το δέρμα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έμμεσης επαφής με το δέρμα. Πρέπει να
χρησιμοποιούνται γάντια (τα οποία θα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την
προδιαγραφή EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος με τα χέρια.
Καθαρίστε τη μόλυνση/διαρροή κατά την εμφάνισή τους. Ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή του δέρματος που έχει μολυνθεί. Πρέπει να παρέχεται βασική
εκπαίδευση στο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση της έκθεσης και
να αναφέρονται τυχόν δερματικά προβλήματα τα οποία ενδέχεται να
εμφανιστούν. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε
την άμεση επαφή του προϊόντος με τα μάτια, καθώς και την έμμεση μέσω της
μόλυνσης των χεριών.

Γενική έκθεση (κλειστά συστήματα) - PROC 1 Δεν έχουν προσδιοριστεί άλλα συγκεκριμένα μέτρα.

Αρχική εργοστασιακή πλήρωση του εξοπλισμού
Χρήση σε περιορισμένα συστήματα - PROC 2; 9

Δεν έχουν προσδιοριστεί άλλα συγκεκριμένα μέτρα.

Αρχική εργοστασιακή πλήρωση του εξοπλισμού
(ανοικτά συστήματα) - PROC 8b

Παροχή ικανοποιητικού επιπέδου γενικού ή ελεγχόμενου εξαερισμού (10 έως
15 αλλαγές αέρα ανά ώρα). Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών.

Λειτουργία εξοπλισμού που περιέχει λάδια
μηχανών και παρόμοιες ουσίες Χρήση σε
περιορισμένα συστήματα - PROC 1

Δεν έχουν προσδιοριστεί άλλα συγκεκριμένα μέτρα.

Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού - PROC
8b

Να γίνεται αποστράγγιση του συστήματος πριν τη διακοπή του εξοπλισμού ή
τη συντήρησή του. Πρέπει να παρέχεται εξαερισμός ικανοποιητικών
προδιαγραφών (όχι λιγότερο από 3 έως 5 ανανεώσεις αέρα ανά ώρα).
Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο
EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε
δραστηριότητα. Διατηρήστε τα υγρά που αποστραγγίστηκαν σε σφραγισμένο
δοχείο φύλαξης έως ότου απορριφθούν ή ανακυκλωθούν.

Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού Η
λειτουργία εκτελείται σε υψηλή θερμοκρασία (>
20°C άνω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος) -
PROC 8b

Να γίνεται αποστράγγιση του συστήματος πριν τη διακοπή του εξοπλισμού ή
τη συντήρησή του. Να παρέχεται εξαερισμός στα σημεία εκπομπής όταν είναι
πιθανή η επαφή με θερμό λιπαντικό (>50°C). Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής
σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με
εντατικούς ελέγχους από τη διοίκηση. Διατηρήστε τα υγρά που
αποστραγγίστηκαν σε σφραγισμένο δοχείο φύλαξης έως ότου απορριφθούν ή
ανακυκλωθούν.

Αποθήκευση - PROC 1; 2 Η ουσία πρέπει να αποθηκεύεται εντός κλειστού συστήματος.

Κατηγορία/ες προϊόντος Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου
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Υγεία
Στις περιπτώσεις όπου υιοθετούνται άλλα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων/Λειτουργικές Συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν
ότι η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.

Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται στις θεωρούμενες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις μονάδες. Συνεπώς,
ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των οδηγιών  για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν
μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες προσαρμογής και ελέγχου παρέχονται στα
ενημερωτικά δελτία (fact sheets) SpERC, στην ιστοσελίδα (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Εάν η κλιμάκωση
αποκαλύψει μια κατάσταση μη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. RCRs > 1), τότε απαιτείται η λήψη πρόσθετων Μέτρων Διαχείρισης
Κινδύνου ή η εκπόνηση αξιολόγησης χημικής ασφάλειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Γενικά Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ATIEL.org/REACH_GES



Σελίδα22 / 29

LUBGES-BP-36042

1. Σχέδιο έκθεσης
Γενική χρήση λιπαντικών και γράσων σε οχήματα ή μηχανήματα. Επαγγελματικά.

Περιγραφή Χρήσης
Τομέας χρήσης
SU22 – Επαγγελματικές χρήσεις

Κατηγορία επεξεργασίας
PROC1 - Χρήση σε κλειστές διεργασίες δίχως πιθανότητα έκθεσης
PROC2 - Χρήση σε κλειστές συνεχείς διεργασίες με περιστασιακούς ελέγχους
PROC8a - Μεταφορά της ουσίας ή του παρασκευάσματος (φόρτιση/αποφόρτιση) από/προς σκεύη/μεγάλα δοχεία σε μη
αποκλειστικές εγκαταστάσεις
PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή μείγματος (πλήρωση/άδειασμα) από/σε δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις
PROC20 - Υγρά μετάδοσης θερμότητας και πίεσης σε διάσπαρτη, επαγγελματική χρήση αλλά σε κλειστά συστήματα

Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ERC9a - Ευρεία εσωτερική εφαρμογή ουσιών σε κλειστά συστήματα
ERC9b - Ευρεία εξωτερική εφαρμογή ουσιών σε κλειστά συστήματα

Ειδική κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ATIEL-ATC SpERC 9.Bp.v1.

Διεργασίες, Καθήκοντα, δραστηριότητες που καλύπτονται
Καλύπτει τη γενική χρήση λιπαντικών και γράσων σε οχήματα ή μηχανήματα σε κλειστάσυστήματα. Περιλαμβάνει την πλήρωση και
αποστράγγιση δοχείων και τη λειτουργίακλειστών μηχανημάτων (περιλαμβανομένων κινητήρων) και σχετικών
δραστηριοτήτωνσυντήρησης και αποθήκευσης.

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2.1. ̈Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Δεν απαιτείται σενάριο έκθεσης

2.2. Έλεγχος έκθεσης - Εργαζόμενοι / Καταναλωτές

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Φυσική κατάσταση
υγρό

Πίεση ατμών
<0.5 kPa
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά).

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Καλύπτει ημερήσια έκθεση έως και 8 ωρών (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση
Θεωρεί ότι  η χρήση λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 20 βαθμών από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά. Θεωρείται ότι εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της υγιεινής της εργασίας.
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3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορές

Υγεία
Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου/συνθήκες λειτουργίας που προσδιορίζονται στο σενάριο έκθεσης είναι το αποτέλεσμα μιας
ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης που καλύπτει αυτό το προϊόν

Περιβάλλον
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ECETOC TRA.

4. Καθοδήγηση για τον μεταγενέστερο χρήστη να ελέγξει τη συμμόρφωση με
το σενάριο έκθεσης

Υγεία
Στις περιπτώσεις όπου υιοθετούνται άλλα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων/Λειτουργικές Συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν
ότι η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.

Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται στις θεωρούμενες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις μονάδες. Συνεπώς,
ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των οδηγιών  για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν
μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες προσαρμογής και ελέγχου παρέχονται στα
ενημερωτικά δελτία (fact sheets) SpERC, στην ιστοσελίδα (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Εάν η κλιμάκωση
αποκαλύψει μια κατάσταση μη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. RCRs > 1), τότε απαιτείται η λήψη πρόσθετων Μέτρων Διαχείρισης
Κινδύνου ή η εκπόνηση αξιολόγησης χημικής ασφάλειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Γενικά Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ATIEL.org/REACH_GES

2.2a. Έλεγχος έκθεσης εργαζομένων

2.2b. Έλεγχος της έκθεσης των καταναλωτών.

Παρατηρήσεις
Μη εφαρμόσιμο.

Υποστηρικτικά Σενάρια Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου

Γενικά μέτρα τα οποία ισχύουν για όλες τις
δραστηριότητες

Πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή του προϊόντος με το δέρμα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έμμεσης επαφής με το δέρμα. Πρέπει να
χρησιμοποιούνται γάντια (τα οποία θα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την
προδιαγραφή EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος με τα χέρια.
Καθαρίστε τη μόλυνση/διαρροή κατά την εμφάνισή τους. Ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή του δέρματος που έχει μολυνθεί. Πρέπει να παρέχεται βασική
εκπαίδευση στο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση της έκθεσης και
να αναφέρονται τυχόν δερματικά προβλήματα τα οποία ενδέχεται να
εμφανιστούν. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε
την άμεση επαφή του προϊόντος με τα μάτια, καθώς και την έμμεση μέσω της
μόλυνσης των χεριών.

Λειτουργία εξοπλισμού που περιέχει λάδια
μηχανών και παρόμοιες ουσίες; Χρήση σε
περιορισμένα συστήματα - PROC 1

Δεν έχουν προσδιοριστεί άλλα συγκεκριμένα μέτρα.

Μεταφορές προϊόντων; Μη-αποκλειστικές
εγκαταστάεις - PROC 8a

Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για
διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών. Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά
(ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση
προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα.

Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού;
Αποκλειστικές εγκαταστάσεις - PROC 8b; 20

Να γίνεται αποστράγγιση του συστήματος πριν τη διακοπή του εξοπλισμού ή
τη συντήρησή του. Διατηρήστε τα υγρά που αποστραγγίστηκαν σε
σφραγισμένο δοχείο φύλαξης έως ότου απορριφθούν ή ανακυκλωθούν.

Αποθήκευση - PROC 1; 2 Η ουσία πρέπει να αποθηκεύεται εντός κλειστού συστήματος.

Κατηγορία/ες προϊόντος Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου
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LUBGES-CI-36042

1. Σχέδιο έκθεσης
Χρήση λιπαντικών και γράσων σε ανοιχτά συστήματα. Βιομηχανικά.

Περιγραφή Χρήσης
Τομέας χρήσης
SU3 - Βιομηχανική παραγωγή (όλα)

Κατηγορία επεξεργασίας
PROC1 - Χρήση σε κλειστές διεργασίες δίχως πιθανότητα έκθεσης
PROC2 - Χρήση σε κλειστές συνεχείς διεργασίες με περιστασιακούς ελέγχους
PROC7 - Βιομηχανικός ψεκασμός
PROC8b - Μεταφορά ουσίας ή μείγματος (πλήρωση/άδειασμα) από/σε δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις
PROC9 - Μεταφορά της ουσίας ή του παρασκευάσματος σε μικρά δοχεία (αποκλειστική γραμμή πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης
της ζύγισης)
PROC10 - Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
PROC13 - Επεξεργασία αντικειμένων με εμβάπτιση ή έκχυση

Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ERC4 - Βιομηχανική χρήση βοηθητικών μέσων επξεργασίας για διεργασίες και προϊόντα, που δεν καθίστανται μέρος των
αντικειμένων

Ειδική κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ATIEL-ATC SpERC 4.Ci.v1.

Διεργασίες, Καθήκοντα, δραστηριότητες που καλύπτονται
Καλύπτει τη χρήση λιπαντικών και γράσων σε ανοικτά συστήματα, περιλαμβανομένης της εφαρμογής λιπαντικού σε κομμάτια
εργασίας ή σε εξοπλισμό με εμβάπτιση, βούρτσισμα ή ψεκασμό (χωρίς έκθεση σε θερμότητα), π.χ. αφαίρεση μούχλας, προστασία
από τη διάβρωση, ολισθητήρες. Περιλαμβάνει τις σχετικές δραστηριότητες αποθήκευσης προϊόντος, μεταφοράς υλικών,
δειγματοληψιών και συντήρησης.

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2.1. ̈Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Δεν απαιτείται σενάριο έκθεσης

2.2. Έλεγχος έκθεσης - Εργαζόμενοι / Καταναλωτές

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Φυσική κατάσταση
υγρό

Πίεση ατμών
<0.5 kPa
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά).

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Καλύπτει ημερήσια έκθεση έως και 8 ωρών (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση
Θεωρεί ότι  η χρήση λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 20 βαθμών από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά. Θεωρείται ότι εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της υγιεινής της εργασίας.
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3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορές

Υγεία
Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου/συνθήκες λειτουργίας που προσδιορίζονται στο σενάριο έκθεσης είναι το αποτέλεσμα μιας
ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης που καλύπτει αυτό το προϊόν

Περιβάλλον
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ECETOC TRA.

2.2a. Έλεγχος έκθεσης εργαζομένων

2.2b. Έλεγχος της έκθεσης των καταναλωτών.

Παρατηρήσεις
Μη εφαρμόσιμο.

Υποστηρικτικά Σενάρια Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου

Γενικά μέτρα τα οποία ισχύουν για όλες τις
δραστηριότητες

Πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή του προϊόντος με το δέρμα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έμμεσης επαφής με το δέρμα. Πρέπει να
χρησιμοποιούνται γάντια (τα οποία θα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την
προδιαγραφή EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος με τα χέρια.
Καθαρίστε τη μόλυνση/διαρροή κατά την εμφάνισή τους. Ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή του δέρματος που έχει μολυνθεί. Πρέπει να παρέχεται βασική
εκπαίδευση στο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση της έκθεσης και
να αναφέρονται τυχόν δερματικά προβλήματα τα οποία ενδέχεται να
εμφανιστούν. Άλλα προστατευτικά μέτρα του δέρματος, όπως μη διαπερατές
στολές και προστατευτικές μάσκες προσώπου ενδέχεται να χρειαστούν κατά
τη διάρκεια δραστηριοτήτων ευρείας διασποράς οι οποίες είναι πιθανόν να
οδηγήσουν σε σημαντική απελευθέρωση αερολυμάτων, π.χ. ψεκασμός.
Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε την άμεση
επαφή του προϊόντος με τα μάτια, καθώς και την έμμεση μέσω της μόλυνσης
των χεριών.

Μεταφορές προϊόντων - PROC 8b Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για
διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας.

Μεταφορές προϊόντων; Αυτοματοποιημένη
διαδικασία με (ημι) κλειστά συστήματα. - PROC
8b; 9

Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά των υλικών πραγματοποιείται ελεγχόμενα ή με
απαγωγή αέρα.

Κύλινδρος, απλωτήρας, διεργασία ροής - PROC
10

Πρέπει να υπάρχει εξαερισμός πάνω από τα σημεία όπου παρατηρούνται
εκπομπές αερίων.

Ψεκασμός - PROC 7 Η εκτέλεση πρέπει να γίνεται σε αεριζόμενο θάλαμο ή σε κλειστό χώρο με
απαγωγή αέρα. Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα
με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για
κάθε δραστηριότητα.

Επεξεργασία αντικειμένων με εμβάπτιση ή
έκχυση - PROC 13

Πρέπει να παρέχεται ελεγχόμενος αερισμός ικανοποιητικών προδιαγραφών
(10 έως  15 ανανεώσεις αέρα ανά ώρα). Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε
χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εντατικούς
ελέγχους από τη διοίκηση.

Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού - PROC
8b

Να γίνεται αποστράγγιση του συστήματος πριν τη διακοπή του εξοπλισμού ή
τη συντήρησή του. Παροχή ικανοποιητικού επιπέδου γενικού ή ελεγχόμενου
εξαερισμού (όχι λιγότερες από 3 έως 5 αλλαγές αέρα ανά ώρα).
Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο
EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε
δραστηριότητα. Διατηρήστε τα υγρά που αποστραγγίστηκαν σε σφραγισμένο
δοχείο φύλαξης έως ότου απορριφθούν ή ανακυκλωθούν.

Αποθήκευση - PROC 1; 2 Η ουσία πρέπει να αποθηκεύεται εντός κλειστού συστήματος.

Κατηγορία/ες προϊόντος Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου
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4. Καθοδήγηση για τον μεταγενέστερο χρήστη να ελέγξει τη συμμόρφωση με
το σενάριο έκθεσης

Υγεία
Στις περιπτώσεις όπου υιοθετούνται άλλα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων/Λειτουργικές Συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν
ότι η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.

Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται στις θεωρούμενες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις μονάδες. Συνεπώς,
ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των οδηγιών  για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν
μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες προσαρμογής και ελέγχου παρέχονται στα ενημερωτικά δελτία (fact sheets)
SpERC, στην ιστοσελίδα (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
Εάν η κλιμάκωση αποκαλύψει μια κατάσταση μη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. RCRs > 1), τότε απαιτείται η λήψη πρόσθετων
Μέτρων Διαχείρισης Κινδύνου ή η εκπόνηση αξιολόγησης χημικής ασφάλειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Γενικά Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ATIEL.org/REACH_GES



Σελίδα27 / 29

LUBGES-CP-36042

1. Σχέδιο έκθεσης
Χρήση λιπαντικών και γράσων σε ανοιχτά συστήματα. Επαγγελματικά.

Περιγραφή Χρήσης
Τομέας χρήσης
SU22 – Επαγγελματικές χρήσεις

Κατηγορία επεξεργασίας
PROC1 - Χρήση σε κλειστές διεργασίες δίχως πιθανότητα έκθεσης
PROC2 - Χρήση σε κλειστές συνεχείς διεργασίες με περιστασιακούς ελέγχους
PROC8a - Μεταφορά της ουσίας ή του παρασκευάσματος (φόρτιση/αποφόρτιση) από/προς σκεύη/μεγάλα δοχεία σε μη
αποκλειστικές εγκαταστάσεις
PROC10 - Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
PROC11 - Μη βιομηχανικός ψεκασμός
PROC13 - Επεξεργασία αντικειμένων με εμβάπτιση ή έκχυση

Κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ERC8a - Ευρεία εσωτερική εφαρμογή βοηθητικών μέσων επεξεργασίας σε ανοικτά συστήματα
ERC8d - Ευρεία εξωτερική εφαρμογή των βοηθητικών μέσων επεξεργασίας σε ανοικτά συστήματα

Ειδική κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον
ATIEL-ATC SpERC 8.Cp.v1.

Διεργασίες, Καθήκοντα, δραστηριότητες που καλύπτονται
Καλύπτει τη χρήση λιπαντικών και γράσων σε ανοικτά συστήματα, περιλαμβανομένης της εφαρμογής λιπαντικού σε κομμάτια
εργασίας ή σε εξοπλισμό με εμβάπτιση, βούρτσισμα ή ψεκασμό (χωρίς έκθεση σε θερμότητα), π.χ. αφαίρεση μούχλας, προστασία
από τη διάβρωση, ολισθητήρες. Περιλαμβάνει τις σχετικές δραστηριότητες αποθήκευσης προϊόντος, μεταφοράς υλικών,
δειγματοληψιών και συντήρησης.

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2.1. ̈Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Δεν απαιτείται σενάριο έκθεσης

2.2. Έλεγχος έκθεσης - Εργαζόμενοι / Καταναλωτές

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Φυσική κατάσταση
Υγρό, Τάση ατμών < 0.5 kPa στις ΚΣ

Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά).

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Καλύπτει ημερήσια έκθεση έως και 8 ωρών (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Άλλες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την έκθεση
Θεωρεί ότι  η χρήση λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 20 βαθμών από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά. Θεωρείται ότι εφαρμόζονται οι βασικές αρχές της υγιεινής της εργασίας.
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3. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορές

2.2a. Έλεγχος έκθεσης εργαζομένων

2.2b. Έλεγχος της έκθεσης των καταναλωτών.

Παρατηρήσεις
Μη εφαρμόσιμο.

Υποστηρικτικά Σενάρια Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου

Γενικά μέτρα τα οποία ισχύουν για όλες τις
δραστηριότητες

Πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας επαφή του προϊόντος με το δέρμα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έμμεσης επαφής με το δέρμα. Πρέπει να
χρησιμοποιούνται γάντια (τα οποία θα έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την
προδιαγραφή EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος με τα χέρια.
Καθαρίστε τη μόλυνση/διαρροή κατά την εμφάνισή τους. Ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή του δέρματος που έχει μολυνθεί. Πρέπει να παρέχεται βασική
εκπαίδευση στο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση της έκθεσης και
να αναφέρονται τυχόν δερματικά προβλήματα τα οποία ενδέχεται να
εμφανιστούν. Άλλα προστατευτικά μέτρα του δέρματος, όπως μη διαπερατές
στολές και προστατευτικές μάσκες προσώπου ενδέχεται να χρειαστούν κατά
τη διάρκεια δραστηριοτήτων ευρείας διασποράς οι οποίες είναι πιθανόν να
οδηγήσουν σε σημαντική απελευθέρωση αερολυμάτων, π.χ. ψεκασμός.
Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά. Αποφύγετε την άμεση
επαφή του προϊόντος με τα μάτια, καθώς και την έμμεση μέσω της μόλυνσης
των χεριών.

Μεταφορές προϊόντων; Χειροκίνητα - PROC 8a Να αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για
διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας.

Κύλινδρος, απλωτήρας, διεργασία ροής - PROC
10

Πρέπει να παρέχεται εξαερισμός ικανοποιητικών προδιαγραφών. Ο φυσικός
εξαερισμός πραγματοποιείται μέσω θυρών, παραθύρων κ.ά. Ελεγχόμενος
εξαερισμός σημαίνει ότι η παροχή ή η απομάκρυνση του αέρα
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού ανεμιστήρα. Να αποφεύγεται η εκτέλεση
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο των 4
ωρών. Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον
τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση προσωπικού ειδική για κάθε
δραστηριότητα.

Ψεκασμός - PROC 11 Πρέπει να παρέχεται εξαερισμός ικανοποιητικών προδιαγραφών. Ο φυσικός
εξαερισμός πραγματοποιείται μέσω θυρών, παραθύρων κ.ά. Ελεγχόμενος
εξαερισμός σημαίνει ότι η παροχή ή η απομάκρυνση του αέρα
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού ανεμιστήρα. Να αποφεύγεται η εκτέλεση
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για διάστημα μεγαλύτερο της 1
ώρας. Χρησιμοποιείτε μάσκα αερίου σύμφωνα με τον τύπο ΕΝ 140 με φίλτρο
τύπου Α/Ρ2 ή ανώτερο. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ολόσωμη φόρμα για να
αποφύγετε την έκθεση του δέρματος. Χρησιμοποιείτε γάντια αντοχής σε
χημικά (ελεγμένα σύμφωνα με τον τύπο EN374) σε συνδυασμό με εκπαίδευση
προσωπικού ειδική για κάθε δραστηριότητα.

Επεξεργασία αντικειμένων με εμβάπτιση ή
έκχυση - PROC 13

Πρέπει να παρέχεται εξαερισμός ικανοποιητικών προδιαγραφών. Ο φυσικός
εξαερισμός πραγματοποιείται μέσω θυρών, παραθύρων κ.ά. Ελεγχόμενος
εξαερισμός σημαίνει ότι η παροχή ή η απομάκρυνση του αέρα
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού ανεμιστήρα.

Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού - PROC
8a

Να γίνεται αποστράγγιση του συστήματος πριν τη διακοπή του εξοπλισμού ή
τη συντήρησή του. Πρέπει να παρέχεται εξαερισμός ικανοποιητικών
προδιαγραφών. Ο φυσικός εξαερισμός πραγματοποιείται μέσω θυρών,
παραθύρων κ.ά. Ελεγχόμενος εξαερισμός σημαίνει ότι η παροχή ή η
απομάκρυνση του αέρα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού ανεμιστήρα. Να
αποφεύγεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έκθεση για
διάστημα μεγαλύτερο των 4 ωρών. Διατηρήστε τα υγρά που
αποστραγγίστηκαν σε σφραγισμένο δοχείο φύλαξης έως ότου απορριφθούν ή
ανακυκλωθούν.

Αποθήκευση - PROC 1; 2 Η ουσία πρέπει να αποθηκεύεται εντός κλειστού συστήματος.

Κατηγορία/ες προϊόντος Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου
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Υγεία
Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου/συνθήκες λειτουργίας που προσδιορίζονται στο σενάριο έκθεσης είναι το αποτέλεσμα μιας
ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης που καλύπτει αυτό το προϊόν

Περιβάλλον
Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ECETOC TRA.

4. Καθοδήγηση για τον μεταγενέστερο χρήστη να ελέγξει τη συμμόρφωση με
το σενάριο έκθεσης

Υγεία
Στις περιπτώσεις όπου υιοθετούνται άλλα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων/Λειτουργικές Συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν
ότι η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.

Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται στις θεωρούμενες συνθήκες λειτουργίας οι οποίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις μονάδες. Συνεπώς,
ενδέχεται να απαιτείται προσαρμογή των οδηγιών  για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που αφορούν
μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες προσαρμογής και ελέγχου παρέχονται στα ενημερωτικά δελτία (fact sheets)
SpERC, στην ιστοσελίδα (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).
Εάν η κλιμάκωση αποκαλύψει μια κατάσταση μη ασφαλούς λειτουργίας (π.χ. RCRs > 1), τότε απαιτείται η λήψη πρόσθετων
Μέτρων Διαχείρισης Κινδύνου ή η εκπόνηση αξιολόγησης χημικής ασφάλειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Γενικά Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.ATIEL.org/REACH_GES




