ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 - GR

Klüberpaste UH1 96-402
Έθδνζε
1.3

Ζκεξνκελία
Αλαζεώξεζεο:
16.11.2017

Ζκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο:
03.12.2015
Ζκεξνκελία πξώηεο έθδνζεο: 16.10.2013

Ζκεξνκελία
εθηύπσζεο:
15.12.2017

ΤΜΗΜΑ 1: Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο
1.1 Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο
Ολνκαζία πξνΐόληνο
:
Klüberpaste UH1 96-402
Αξηζκόο πξνΐόληνο.

:

005116

1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο
ρξήζεηο
Υξήζε ηεο Οπζίαο/ηνπ
: Γξάζν ιίπαλζεο
Μείγκαηνο
πληζηώκελνη πεξηνξηζκνί
ρξήζεο

:

Μόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε.

1.3 Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο
Δηαηξεία
: Klüber Lubrication München
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Deutschland
Tel: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com
Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ ηνπ αηόκνπ
ππεύζπλνπ γηα ην SDS
Δζληθό ζεκείν επαθή

:

mcm@klueber.com
Material Compliance Management

:

Δ. ΚΑΕΗΚΖ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟ Α.Δ.
ΒΗ.ΠΔ.Θ. ΗΝΓΟ
GR 57022 - Σ.Θ. 154
Διιάδα
Σει.: +30-2310-779 650
Fax: +30-2310-795 269
info@skama.gr

1.4 Αριθμός τηλευώνοσ επείγοσσας ανάγκης
Αξηζκόο ηειεθώλνπ
: Σει.Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: +30 210 7793777
επείγνπζαο αλάγθεο
0049 (0) 897876-700 (24hrs)
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ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο
2.1 Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
Ταμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008)
Με επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα.
2.2 Σηνηρεία επηζήκαλζεο
Δπηζήκαλζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008)
Με επηθίλδπλε νπζία ή κείγκα.
Πξόζζεηε Δπηζήκαλζε
EUH210
Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη εθόζνλ δεηεζεί.
2.3 Άιινη θίλδπλνη
Ζ νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνύληαη όηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεύζηκα
θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή άθξσο αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα ηνπ 0,1% ή
πςειόηεξα.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά
3.2 Μείγκαηα
Υεκηθόο ραξαθηεξηζκόο

:

Έιαην πνιπαιθπιεληθήο γιπθόιεο
Ππξίηην
ηεξεό ιηπαληηθό

Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά
Υεκηθή νλνκαζία

βελδνίθό λάηξην

CAS-Αξηζ.
EK-Αξηζ.

Σαμηλόκεζε

Αξηζκόο θαηαιόγνπ
Αξηζκόο θαηαρώξεζεο
532-32-1
Eye Irrit.2; H319
208-534-8

01-2119460683-35XXXX
Γηα επεμήγεζε ησλ ζπληνκνγξαθηώλ βιέπε ελόηεηα 16.
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Όξηα
ζπγθέληξσζεο
πληειεζηήο m
εκεηώζεηο

πγθέληξσζε
(% w/w)

>= 1 - < 10
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ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ
4.1 Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ
ε πεξίπησζε εηζπλνήο
: Μεηαθέξεηε ην ζύκα ζην θαζαξό αέξα. ε πεξίπησζε
δηαξθώλ ελδείμεσλ/ζπκπησκάησλ θάληε ηαηξηθή εμέηαζε.
Φέξεηε ηνλ παζόληα ζε ζέζε αλάπαπζεο θαη δηαηεξείζηε ηνλ
δεζηά.
ε πεξίπησζε αλαηζζεζίαο γπξίζηε ηνλ αζζελή ζε ζέζε
αλάπαπζεο ζην πιάη θαη ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξό.
Γηαηεξείηε ειεύζεξε ηελ αλαπλεπζηηθή νδό.
ε πεξίπησζε κε θαλνληθήο ή δηαθνπήο ηεο αλαπλνήο,
αξρίζηε ηερλεηή αλαπλνή.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην
δέξκα

:

Βγάιηε ηε κνιπζκέλε ελδπκαζία. Αλ εκθαληζζεί έλαο
επίκνλνο εξεζηζκόο, θάληε ηαηξηθή εμέηαζε.
ε πεξίπησζε επαθήο μεπιύλεηε ακέζσο ην δέξκα κε
άθζνλν λεξό.
Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα πνύρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε.
Καζαξίζηε επηκειώο ηα παπνύηζηα πξηλ ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε.

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα
κάηηα

:

Πιύλεηε ακέζσο κε πνιύ λεξό ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ιεπηά,
αθόκε θαη θάησ από ηα βιέθαξα.
Δάλ ν εξεζηζκόο ησλ καηηώλ δηαξθεί, ζπκβνπιεπηείηε έλαλ
εηδηθό γηαηξό.

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο

:

Μεηαθέξεηε ην ζύκα ζην θαζαξό αέξα.
ε πεξίπησζε αλαηζζεζίαο γπξίζηε ηνλ αζζελή ζε ζέζε
αλάπαπζεο ζην πιάη θαη ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξό.
Γηαηεξείηε ειεύζεξε ηελ αλαπλεπζηηθή νδό.
Μελ πξνθαιείηε εκεηό ρσξίο ηαηξηθή ππόδεημε.
Να κελ ρνξεγείηαη ηίπνηα από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ έρεη
ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ.

4.2 Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο
πκπηώκαηα
: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.
Κίλδπλνη

:

Κακία γλσζηή.

4.3 Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
Μεηαρείξηζε
: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα
Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά
κέζα

:

Υξεζηκνπνηήζηε ςέθαζκα λεξνύ, αθξό ζηαζεξό ζε αιθνόιε,
μεξό κέζν θαηάζβεζεο ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο.
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Γέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνύ δη' εθηνμεύζεσο

5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα
Ηδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ
: ε πεξίπησζε ππξθαΐάο κπνξεί λα ειεπζεξσζεί :
θαηαπνιέκεζε ηεο
Ομείδηα ηνπ άλζξαθνο
ππξθαγηάο
Mεηαιιηθά νμείδηα
Oμείδηα αδώηνπ (NOx)
Ομείδηα ηνπ θσζθόξνπ
5.3 Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο
: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή
εμνπιηζκόο γηα ηνπο
ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία
ππξνζβέζηεο
πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ εηζπλεόκελεο
ζθόλεο θαη/ή αλαζπκηάζεσλ ρξεζηκνπνείηε απηνδύλακε
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Ζ έθζεζε ζηα πξντόληα δηάζπαζεο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο

:

πλήζε κέηξα ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ρεκηθώλ νπζηώλ.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο
6.1 Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο
: Μεηαθέξεηε ην πξνζσπηθό ζε αζθαιή ρώξν.
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξηαθώλ ηηκώλ ζηνλ ρώξν
εξγαζίαο θαη/ή ειεπζέξσζεο (ζθόλε) ρξεζηκνπνηείζηε ηελ
πξνζδηνξηζκέλε πξνζηαζία αλαπλνήο.
Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή ζθόλεο.
Βιέπε κέηξα πξνζηαζίαο ζηηο ελόηεηεο 7 θαη 8.
6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο
Πεξηβαιινληηθέο
:
πξνθπιάμεηο

Να κελ επηηξέπεηαη ε επαθή κε ην έδαθνο θαη επηθαλεηαθά ή
ππόγεηα ύδαηα.
ε πεξίπησζε κόιπλζεο πνηακώλ ή ππνλόκσλ
πιεξνθνξείζηε ηηο ππεύζπλεο ππεξεζίεο.

6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό
Μέζνδνη θαζαξηζκνύ
: θνππίδεηαη γξήγνξα ή απνξξνθάηαη.
Παξαδίλεηαη πξνο δηάζεζε ζε θαηάιιεια θιεηζηά δνρεία.
6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα
Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8.

4 / 16

ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 - GR

Klüberpaste UH1 96-402
Έθδνζε
1.3

Ζκεξνκελία
Αλαζεώξεζεο:
16.11.2017

Ζκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο:
03.12.2015
Ζκεξνκελία πξώηεο έθδνζεο: 16.10.2013

Ζκεξνκελία
εθηύπσζεο:
15.12.2017

ΤΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
Τπνδείμεηο γηα αζθαιή
: Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα.
ρεηξηζκό
Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8.
Με ηξώηε, πίλεηε, θαπλίδεηε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο.
Πιέλεηε ρέξηα θαη πξόζσπν πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη ακέζσο
κεηά ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πξνΐόληνο.
Απαγνξεύεηαη ε θαηάπνζε.
Γελ αλαζπζθεπάδεηαη.
Οη νδεγίεο αζθαιείαο ηζρύνπλ επίζεο θαη γηα ηηο θελέο
ζπζθεπαζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ αθόκα
ππνιείκκαηα.
Γηαηεξείζηε ην δνρείν θιεηζηό αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη.
Μέηξα πγηεηλήο

:

Πιύλεηε ην πξόζσπν, ηα ρέξηα θαη νπνηνδήπνηε άιιν
εθηηζέκελν κέξνο ηνπ δέξκαηνο κεηά ην ρεηξηζκό.

7.2 Σπλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ θαηαζηάζεωλ
Απαηηήζεηο γηα ρώξνπο
: Γηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Γηαηεξείζηε ην δνρείν
απνζήθεπζεο θαη δνρεία
θιεηζηό αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηαηεξείηαη δξνζεξό θαη μεξό
ζε θαιά εμαεξηδόκελν ρώξν. Σα αλνηθηά δνρεία πξέπεη λα
θιείλνληαη πξνζεθηηθά θαη λα απνζεθεύνληαη όξζηα, γηα λα
απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δηαξξνή. Απνζεθεύεηαη ζύκθσλα
κε ηηο ηδηαίηεξεο εζληθέο λνκηθέο δηαηάμεηο. Απνζεθεύεηαη ζε
δνρεία πνπ κε ζσζηή ζήκαλζε.
7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο
Δηδηθή ρξήζε ή ρξήζεηο
:

Πξνζέρεηε ηηο ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε απηνύ ηνπ
πξντόληνο/κείγκαηνο.

ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία
8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ
Γελ πεξηέρεη θακία νπζία κε νξηαθή ηηκή έθζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο.
Δπίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο (DNEL) ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006:
Ολνκαζία ηεο νπζίαο

Σειηθή ρξήζε

Οδνί έθζεζεο

Polypropylene glycol
#400, monobutyl
ether

Δξγαδόκελνη

Δηζπλνή

Δξγαδόκελνη

Δπαθή κε ην
δέξκα

Καηαλαισηέο

Δπαθή κε ην
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Γπλεηηθέο βιάβεο ηεο
πγείαο
Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά
απνηειέζκαηα
Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά
απνηειέζκαηα
Μαθξνρξόληα -

Σηκή
2,9 mg/m3

0,83 mg/kg

0,42 mg/kg
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βελδνίθό λάηξην

Καηαλαισηέο

Καηάπνζε

Καηαλαισηέο

Καηάπνζε

Δξγαδόκελνη

Δηζπλνή

Δξγαδόκελνη

Δηζπλνή

Δξγαδόκελνη

Δπαθή κε ην
δέξκα

Ζκεξνκελία
εθηύπσζεο:
15.12.2017

ζπζηεκηθά
απνηειέζκαηα
Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά
απνηειέζκαηα
Ομεία - ζπζηεκηθά
απνηειέζκαηα
Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά
απνηειέζκαηα
Μαθξνρξόληα ηνπηθά
απνηειέζκαηα
Μαθξνρξόληα ζπζηεκηθά
απνηειέζκαηα

0,42 mg/kg

2,5 mg/kg
3 mg/m3

0,1 mg/m3

62,5 mg/kg

πξνβιεπόκελε ζπγθέληξωζε ρωξίο επηπηώζεηο (PNEC) ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ)
αξηζκ. 1907/2006:
Ολνκαζία ηεο νπζίαο
Polypropylene glycol #400,
monobutyl ether

βελδνίθό λάηξην

Πεξηβαιινληηθό Σκήκα
Γιπθό λεξό

Σηκή
0,333 mg/l

Θαιάζζην ύδσξ
Γηαθεθνκκέλε ρξήζε / απειεπζέξσζε
Γεπηεξνγελήο Γειεηεξίαζε
Ίδεκα ηνπ γιπθνύ λεξνύ
Θαιάζζην ίδεκα
Δδαθνο
Γιπθό λεξό

0,0333 mg/l
3,33 mg/l
100 mg/l
5,02 mg/kg
0,502 mg/kg
0,809 mg/kg
0,13 mg/l

Θαιάζζην ύδσξ
Γηαθεθνκκέλε ρξήζε / απειεπζέξσζε
Γεπηεξνγελήο Γειεηεξίαζε
Ίδεκα ηνπ γιπθνύ λεξνύ
Θαιάζζην ίδεκα
Δδαθνο
Από ζηόκαηνο

0,013 mg/l
0,305 mg/l
10 mg/l
1,76 mg/kg
0,176 mg/kg
0,000265 mg/kg
300 mg/kg

8.2 Έιεγρνη έθζεζεο
Τερληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα
Γηαηεξείηε ηε ζπγθέληξσζε ζηνλ αέξα θάησ από ηηο νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο.
Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο
Πξνζηαζία ησλ καηηώλ
: Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά πνπ εθαξκόδνπλ ζθηρηά
Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ
Τιηθό
Γείθηεο πξνζηαζίαο
Παξαηεξήζεηο

:
:

Κανπηζνύθ ληηξίιην
Σάμε 1

:

Υξεζηκνπνηείηε γάληηα ζε πεξίπησζε δηαξθνύο ή
επαλαιακβαλόκελεο επαθήο. Σα πξνζηαηεπηηθά γάληηα πνπ
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ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ νδεγηώλ ηεο ΔΔ 89/689/ΔΟΚ θαη ηνπ
πξόηππνπ EN 374 πνπ πξνθύπηεη από απηή. Ο ρξόλνο
δηαπέξαζεο εμαξηάηαη εθηόο ησλ άιισλ από ην πιηθό, ην
πάρνο θαη ηνλ ηύπν ησλ γαληηώλ θαη πξέπεη επνκέλσο λα
θαζνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε.
Πξνζηαζία ησλ
αλαπλεπζηηθώλ νδώλ

:

Γελ είλαη απαξαίηεην; εθηόο ζε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ
αεξνδόι.

Φίιηξν ηύπνπ

:

Φίιηξα ηύπνπ Ρ

Πξνζηαηεπηηθά κέηξα

:

Σν είδνο ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα
επηιέγεηαη ζύκθσλα κε ηε ζπγθέληξσζε θαη πνζόηεηα ηεο
επηθίλδπλεο νπζίαο ζηνλ ηόπν εξγαζίαο.
Δπηιέγεηε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο αλάινγα κε ην είδνο,
ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ πνζόηεηα ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ
θαη αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε ρώξν εξγαζίαο.

ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1 Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
Όςε
: παζηώδεο
Υξώκα

:

γθξίδν

Οζκή

:

ραξαθηεξηζηηθό

Όξην νζκήο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

pH

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

εκείν ηήμεο/πεξηνρή ηήμεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

εκείν δέζεο / πεδίν ηηκώλ
δέζεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

εκείν αλάθιεμεο

:

Mε εθαξκόζηκν

Σαρύηεηα εμάηκηζεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Aλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό,
αέξην)

:

Δύθιεθηα ζηεξεά

Αλώηεξν όξην έθξεμεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Καηώηεξν όξην έθξεμεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
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Πίεζε αηκώλ

:

< 0,001 hPa (20 °C)

ρεηηθή ππθλόηεο αηκώλ

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Ππθλόηεηα

:

1,58 g/cm3
(20 °C)

ρεηηθή ππθλόηεο ζσξξνύ
πιηθνύ

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

:

αδηάιπην

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

πληειεζηήο θαηαλνκήο: nνθηαλόιε/λεξό

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Θεξκνθξαζία απνζύλζεζεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Ημώδεο
Ημώδεο, δπλακηθό

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο

:

Με εθξεθηηθό

Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο
εκείν εμάρλσζεο

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Απηναλάθιεμε

:

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Γηαιπηόηεηα (δηαιπηόηεηεο)
Τδαηνδηαιπηόηεηα
Γηαιπηόηεηα ζε άιινπο
δηαιύηεο

Ημώδεο, θηλεηηθό

Ζκεξνκελία
εθηύπσζεο:
15.12.2017

ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηηθόηεηα
10.1 Αληηδξαζηηθόηεηα
Καλέλαο ηδηαίηεξνο θίλδπλνο.
10.2 Χεκηθή ζηαζεξόηεηα
ηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο.
10.3 Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ
Δπηθίλδπλεο αληηδξάζεηο
: Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε
θαλνληθήο ρξήζεσο.
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10.4 Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ
πλζήθεο πξνο απνθπγήλ

:

Με ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηεο ζπλζήθεο.

10.5 Με ζπκβαηά πιηθά
Τιηθά πξνο απνθπγή

:

Γελ ππάξρνπλ πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή κλεία.

10.6 Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο
Κακία απνζύλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη ρξήζε.

ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Ομεία ηνμηθόηεηα
Πξνϊόλ:
Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο
εηζπλνήο

:

Παξαηεξήζεηο: Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ.

Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ
δέξκαηνο

:

Παξαηεξήζεηο: Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ.

:

LD50 (Αξνπξαίνο): 4.070 mg/kg

Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ
ζηόκαηνο

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο
Πξνϊόλ:
Παξαηεξήζεηο: Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ.
Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
Δίδνο: Κνπλέιη
Αμηνιόγεζε: Καλέλαο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 404
Απνηέιεζκα: Καλέλαο εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο
ΟΔΠ: λαη
Σνβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ
Πξνϊόλ:
Παξαηεξήζεηο: Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ.
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Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
Δίδνο: Κνπλέιη
Αμηνιόγεζε: Δξεζίδεη ηα κάηηα.
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 405
Απνηέιεζκα: Δξεζίδεη ηα κάηηα.
Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο
Πξνϊόλ:
Παξαηεξήζεηο: Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ.
Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξωλ
Πξνϊόλ:
Γoληδηoηνμηθόηεηα in vitro

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vivo

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

βελδνίθό λάηξην:
Γoληδηoηνμηθόηεηα in vitro

:

Δίδνο Γνθηκήο: Σεζη Ames
Δίδνο: Salmonella typhimurium
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 471
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό

Γoληδηoηνμηθόηεηα in vivo

:

Δίδνο Γνθηκήο: in vivo δνθηκή
Δίδνο: Αξνπξαίνο
Μέζνδνο: OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 475
Απνηέιεζκα: αξλεηηθό

Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ
θπηηάξσλ- Αμηνιόγεζε

:

Σα πεηξάκαηα ζε βαθηήξηα θαη ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ
ζειαζηηθώλ δελ έδεημαλ κεηαιιαθηηθή επίδξαζε.

Σπζηαηηθά:

Καξθηλνγέλεζε
Πξνϊόλ:
Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
Καξθηλνγέλεζε - Αμηνιόγεζε

:

Πεηξάκαηα ζε δώα δελ έδεημαλ θακία θαξθηλνγόλν δξάζε.
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Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή
Πξνϊόλ:
Δπηπηώζεηο ζηε γνληκόηεηα
Δπηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε
ηνπ εκβξύνπ

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

:

Κακία ηνμηθόηεηα αλαπαξαγσγήο
Κακία ηνμηθόηεηα αλαπαξαγσγήο

Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
Tνμηθόηεηα γηα ηελ
αλαπαξαγσγή - Αμηνιόγεζε

Τνμηθόηεηα επαλαιακβαλόκελεο δόζεο
Πξνϊόλ:
Παξαηεξήζεηο: Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ.
Τνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο
Πξνϊόλ:
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ.
Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο
Πξνϊόλ:
Παξαηεξήζεηο: Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέξρνληαη από
ηα επί κέξνπο ζπζηαηηθά θαη ηε ηνμηθνινγία παξνκνίσλ πξντόλησλ.

ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
12.1 Τνμηθόηεηα
Πξνϊόλ:
Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα

:

Παξαηεξήζεηο: Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη
άιια πδξόβηα καιάθηα

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Σνμηθόηεηα ζηα θύθηα

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Σνμηθόηεηα ζε
κηθξννξγαληζκνύο

:
Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία
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Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα

:

LC50 (Pimephales promelas (Υνληξνθέθαινο θππξίλνο)): 484
mg/l
Υξόλνο έθζεζεο: 96 h
Δίδνο Γνθηκήο: ηεζη ξνήο

Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη
άιια πδξόβηα καιάθηα

:

LC50 (Daphnia magna (Νεξόςπιινο ν κέγαο)): 650 mg/l
Υξόλνο έθζεζεο: 48 h

Σνμηθόηεηα ζηα θύθηα

:

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Φπηνπιαγθηόλ πξάζηλα άιγε Pseudokirchneriella subcapitata)): > 30,5 mg/l
Υξόλνο έθζεζεο: 72 h
Δίδνο Γνθηκήο: ζηαηηθό ηεζη
Μέζνδνο: OECD TG 201
ΟΔΠ: λαη

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο
Πξνϊόλ:
Βηναπνδνκεζηκόηεηα
Φπζηθνρεκηθή δπλαηόηεηα
εμάιεηςεο

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

:

Απνηέιεζκα: άκκεζα βηναπνδνκήζηκν

Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
Βηναπνδνκεζηκόηεηα

12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
Πξνϊόλ:
Βηνζπζζώξεπζε

:

Παξαηεξήζεηο: Σν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ
λα ζεσξείηαη σο αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή ή ηνμηθή (ΑΒΣ).
Σν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζεσξείηαη σο
άθξσο αλζεθηηθή ή άθξσο βηνζπζζσξεπηηθή (vPvB).

:

log Pow: -2,27

:

Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
πληειεζηήο θαηαλνκήο: nνθηαλόιε/λεξό
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Πξνϊόλ:
Κηλεηηθόηεηα
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Παξαηεξήζεηο: Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία

12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ
Πξνϊόλ:
Αμηνιόγεζε

:

Ζ νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνύληαη
όηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεύζηκα θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή άθξσο
αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκα (αΑαΒ) ζε επίπεδα
ηνπ 0,1% ή πςειόηεξα..

:

Με θαηαρσξηζκέλε νπζία ΑΒΣ. Με θαηαρσξηζκέλε νπζία
αΑαΒ.

:

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο νηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο.

Σπζηαηηθά:
βελδνίθό λάηξην:
Αμηνιόγεζε

12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Πξνϊόλ:
Άιιεο νηθνινγηθέο ππνδείμεηο

ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε
13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ
Πξντόλ
: Ζ εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππόλνκν, θνίηεο λεξνύ ή ζην
έδαθνο πξέπεη λα απνθεπρζεί.
Ο θσδηθόο απνβιήηνπ πξέπεη λα θαζνξηζζεί από ηνλ ρξήζηε,
κε βάζε ην ζθνπό ρξήζεσο ηνπ πξντόληνο.
Με θαζαξηζκέλεο
ζπζθεπαζίεο (παθέηα)

:

Σα άδεηα δνρεία κπνξνύλ λα απνξξηθζνύλ ζε ρώξνπο
πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ππεξεζηαθέο
νδεγίεο.

ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά
14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ
Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό
14.2 Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ
Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό
14.3 Τάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά
Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό
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14.4 Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό
14.5 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
Γελ ειέγρεηαη σο επηθίλδπλν αγαζό
14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε
Γελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξα κέηξα πξνζνρήο.
14.7 Χύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνπ θώδηθα
IBC
Παξαηεξήζεηο
: Γελ ηζρύεη γηα ην πξντόλ όπσο δηαηίζεηαη.

ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία λνκνζεηηθνύ ραξαθηήξα
15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ
νπζία ή ην κείγκα
REACH - Καηάινγνο ππνςήθησλ πξνο αδεηνδόηεζε
: Απηό ην πξντόλ δελ πεξηέρεη νπζίεο
νπζηώλ πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία ( Άξζξν
πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε
59).
αλεζπρία (Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ.
1907/2006 (REACH), Άξζξν 57).
Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1005/2009 γηα ηηο νπζίεο πνπ
: Mε εθαξκόζηκν
θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο
ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) Αξηζ. 850/2004 γηα ηνπο έκκνλνπο
νξγαληθνύο ξύπνπο

:

Mε εθαξκόζηκν

Seveso II - Οδεγία 2003/105/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ
αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο
Mε εθαξκόζηκν
Seveso III: Οδεγία 2012/18/EE ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο .
Mε εθαξκόζηκν
Πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο

:

Οδεγία 2010/75/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010 , πεξί βηνκεραληθώλ
εθπνκπώλ (νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη έιεγρνο ηεο
ξύπαλζεο)
Πεξηερόκελν πηεηηθώλ νξγαληθώλ νπζηώλ (VOC): 0,9 %
Παξαηεξήζεηο: Σν πεξηερόκελν ΠΟΔ κείνλ ην λεξό

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ.
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ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο
Πιήξεο θείκελν ηωλ Φξάζεωλ Η
H319
: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό.
Πιήξεο θείκελν άιιωλ ζπληνκνγξαθηώλ
ADN - Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ κέζσ
εζσηεξηθώλ πισηώλ νδώλ; ADR - Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ; AICS - Απζηξαιηαλό επξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ; ASTM Ακεξηθαληθή εηαηξεία δνθηκώλ πιηθώλ; bw - σκαηηθό βάξνο; CLP - Καλνληζκόο πεξί
Σαμηλόκεζεο, Δπηζήκαλζεο θαη πζθεπαζίαο, Καλνληζκόο (ΔΚ) Αξ. 1272/2008; CMR Καξθηλνγόλνο, κεηαιιαμηνγόλνο νπζία ή νπζία ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή; DIN - Πξόηππν ηνπ
Γεξκαληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Σππνπνίεζεο; DSL - Καηάινγνο νηθηαθώλ νπζηώλ (Καλαδάο); ECHA Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Υεκηθώλ Πξντόλησλ; EC-Number - Αξηζκόο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο;
ECx - πγθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αληαπόθξηζε x%; ELx - Πνζνζηό επηβάξπλζεο πνπ
ζρεηίδεηαη κε αληαπόθξηζε x%; EmS - Υξνλνδηάγξακκα έθηαθηεο αλάγθεο; ENCS - Τπάξρνπζεο
θαη λέεο ρεκηθέο νπζίεο (Ηαπσλία); ErCx - πγθέληξσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αληαπόθξηζε ξπζκνύ
αύμεζεο x%; GHS - Παγθόζκην ελαξκνληζκέλν ζύζηεκα; GLP - Οξζή εξγαζηεξηαθή πξαθηηθή;
IARC - Γηεζλήο Οξγαληζκόο Δξεπλώλ Καξθίλνπ; IATA - Γηεζλήο Έλσζε Αεξνκεηαθνξώλ; IBC Γηεζλήο Κώδηθαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκό ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα
ρεκηθά ρύδελ; IC50 - Μηζή κέγηζηε αλαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε; ICAO - Γηεζλήο Οξγαληζκόο
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο; IECSC - Δπξεηήξην ππαξρνπζώλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζηελ Κίλα; IMDG Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Κώδηθαο Δπηθίλδπλσλ Δηδώλ; IMO - Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο; ISHL
- Νόκνο πεξί βηνκεραληθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Ηαπσλία); ISO - Γηεζλήο Οξγαληζκόο
Σππνπνίεζεο; KECI - Δπξεηήξην ππαξρνπζώλ ρεκηθώλ νπζηώλ ηεο Κνξέαο; LC50 - Θαλάζηκε
ζπγθέληξσζε ζην 50% πιεζπζκνύ δνθηκήο; LD50 - Θαλάζηκε δόζε ζην 50% πιεζπζκνύ
δνθηκήο (κέζε ζαλάζηκε δόζε); MARPOL - Γηεζλήο δηάζθεςε γηα ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο
από πινία; n.o.s. - Γελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά; NO(A)EC - πγθέληξσζε ζηελ νπνίν δελ
παξαηεξνύληαη (δπζκελείο) επηδξάζεηο; NO(A)EL - Δπίπεδν ζην νπνίν δελ παξαηεξνύληαη
(δπζκελείο) επηδξάζεηο; NOELR - Πνζνζηό επηβάξπλζεο ζην νπνίν δελ παξαηεξνύληαη
επηδξάζεηο; NZIoC - Δπξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο; OECD - Οξγαληζκόο
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο; OPPTS - Τπεξεζία Αζθάιεηαο Υεκηθώλ Οπζηώλ θαη
Πξόιεςεο ηεο Ρύπαλζεο; PBT - Αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή θαη ηνμηθή νπζία; PICCS Δπξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ησλ Φηιηππίλσλ; (Q)SAR - (Πνζνηηθή) ζρέζε δνκήο-δξαζηεξηόηεηαο;
REACH - Καλνληζκόο (EΚ) Αξ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ηελ Καηαρώξηζε, αμηνιόγεζε, αδεηνδόηεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ; RID - Καλνληζκνί γηα ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ; SADT - Θεξκνθξαζία απηνεπηηαρπλόκελεο απνζύλζεζεο; SDS - Γειηίν
Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο; TCSI - Δπξεηήξην ρεκηθώλ νπζηώλ ηεο Σατβάλ; TRGS - Σερληθό πξόηππν
γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο; TSCA - Νόκνο πεξί ειέγρνπ ηνμηθώλ νπζηώλ (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο); UN
- Ζλσκέλα Έζλε; vPvB - Άθξσο αλζεθηηθή θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκε νπζία
Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο
Σν παξόλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηζρύεη κόλν γηα απζεληηθά πξντόληα πνπ έρνπλ ζπζθεπαζηεί
θαη επηζεκαλζεί από ηελ KLÜBER LUBRICATION. Οη πεξηερόκελεο ζην παξόλ δειηίν πιεξνθνξίεο
πξνζηαηεύνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα
αλαπαξαρζνύλ ή λα ηξνπνπνηεζνύλ ρσξίο ζρεηηθή ξεηή θαη έγγξαθε έγθξηζε ηεο KLÜBER
LUBRICATION. Οπνηαδήπνηε δηαβίβαζε ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ επηηξέπεηαη κόλν ζηνλ βαζκό πνπ
απαηηείηαη από ην Νόκν. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ
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αζθαιείαο καο θαη ηδηαίηεξα ε δεκόζηα δηάδνζε ηνπο (π.ρ. κε ηελ κνξθή ηεο αλάξηεζεο ηνπο σο
αξρείσλ ζην Γηαδίθηπν πνπ κπνξνύλ λα κεηαθνξησζνύλ) ρσξίο ζρεηηθή ξεηή έγγξαθε έγθξηζε.Ζ
KLÜBER LUBRICATION δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηεο δειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Κάζε πειάηεο
είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαβίβαζε ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ αζθα ιείαο θαη
ησλ ελδερόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε απηά βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζηνπο
δηθνύο ηνπ πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ινηπνύο ρξήζηεο ηνπ πξντόληνο. Ζ KLÜBER LUBRICATION δελ
παξέρεη νπνηαδήπνηε εγγύεζε όηη ην πεξηερόκελν ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ αζθαιε ίαο πνπ ιακβάλνπλ
νη ρξήζηεο από ηξίηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία.Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη
νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο βαζίδνληαη ζε όζα είλαη δπλαηόλ λα
γλσξίδνπκε β άζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζε εκάο πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. Σα
δεδνκέλα απηά απνζθνπνύλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο ελόςεη ησλ απαηηνύκελσλ
κέηξσλ αζθαιείαο θαη δελ απνηεινύλ ζπλνκνιόγεζε ηδηνηήησλ ή εγγύεζε θαηαιιειόηεηαο ηνπ
πξντόληνο γηα θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε, νύηε ζύζηαζε ζπκβαηηθήο έλλνκεο ζρέζεο.
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