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ΣΜΗΜΑ 1: Σαπηνπνίεζε νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 
 

1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 

Ολνκαζία πξντόληνο WEG TURBO PLUS C7 SAE 15W-40  

Κσδηθόο Πξντόληνο  202 

Αξ. MSDS                                      202 

Σύπνο Πξντόληνο Τγξφ. 

1.2 πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο 

Χξήζε ηεο νπζίαο/ηνπ 
κείγκαηνο 

Ληπαληηθφ θηλεηήξσλ απηνθηλήησλ 
Γηα εηδηθέο εθαξκνγέο ζπκβνπιεπηείηε ην Γειηίν Σερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ή 
επηθνηλσλήζηε κε εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. 

1.3 ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

Πξνκεζεπηήο  ΣΟΨΗ Α.Δ  

                                                      ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ – ΜΠΑΣΑΡΙΔ – ΦΙΛΣΡΑ              
2ν ρικ. Γηαλληηζσλ – Θεζζαινλίθεο                
Γηαλληηζά - 58100 

                                                      Σει. +30 23820 21195 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε  info2@top-system.gr 

 
1.4 Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο 

Αξηζκόο ηειεθώλνπ 
έθηαθηεο αλάγθεο 

+30 23820 21195 

+30 210 77 93 777 (Κέληξν δειεηεξηάζεσλ) 

ΣΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 
 

2.1 Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο  

     Οξηζκόο   πξντόληνο  Μίγκα  

Σαμηλόκεζε ζύκθσλα κε 1272/2008 
 Eye Irrit. 2, H319   

 Γείηε ελφηεηεο 11 θαη 12 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηπηψζεηο πγείαο θαη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηνπο  
πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο θαη ηελ ελφηεηα  16 γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ H. 

2.2 ηνηρεία επηζήκαλζεο 

   Δηηθέηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚ 1272/2008   
      

                                                                             
                                                                         Πξνεηδνπνίεζε                                    

Φξάζεηο θηλδύλνπ H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ εξεζηζκφ ησλ καηηψλ 

      Φξάζεηο αζθαιείαο  P264 Πιχλεηε ηα ρέξηα ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκφ  

                                              P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά καηηψλ θαη πξνζψπνπ 
                                              P305+351+P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά   
                                              ιεπηά. Αθαίξεζε θαθψλ επαθήο, εάλ ππάξρνπλ θαη είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε 
                                              P337+P313 Αλ ν εξεζηζκφο ησλ καηηψλ επηκέλεη: δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή / βνήζεηα                      

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 
επηζήκαλζεο 

Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο παξέρεηαη ζηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε εθφζνλ δεηεζεί. 

Δηδηθέο απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο 

Πεξηέθηεο πνπ πξέπεη λα 
θέξνπλ πώκα αζθαιείαο 

γηα παηδηά 

Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά 

 

Γελ ηζρχεη. 
 
Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)

2.3 Άιινη θίλδπλνη 

Άιινη θίλδπλνη πνπ δελ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηαμηλόκεζε 

 
Πηζαλφ λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ζην δέξκα 
Σα ρξεζηκνπνηεκέλα ιηπαληηθά είλαη πηζαλφ λα πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζην δέξκα.

  

mailto:info2@top-system.gr
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ΣΜΗΜΑ 3: ύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

 

 
Οπζία/Παξαζθεύαζκα  Μίγκα 
 

Βαζηθφ ιάδη πςειήο επεμεξγαζίαο EC 265-161-3 (IP 346 DMSO εθρχιηζκα < 3%). 
Δηδηθά πξφζζεηα απφδνζεο 
 

 Σαμηλόκεζε 
 

Ολνκαζία 
πξντόληνο/ζπζηαηηθώλ 

   Αλαγλσξηζηηθνί 

θσδηθνί 

%  Καλνληζκόο (EΚ) Αξ. 

1272/2008 [CLP] 

  

Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis 
[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) 
           

 

 

 EC 298-577-9  
CAS  93819-94-4             

      1-2,1  Aquatic Chronic 2; H411 
Eye Dam.1; H318 
Skin Irrit.2; H315 

 
 

       

      

     
 

          
 

                                          
                                                                                           

 

ΣΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 
 

4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ 

Δπαθή κε ηα κάηηα ε πεξίπησζε επαθήο, μεπιχλεηε ακέζσο ηα κάηηα κε άθζνλν λεξφ γηα 15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. 
Σα βιέθαξα πξέπεη λα θξαηνχληαη καθξηά απφ ηνλ βνιβφ ηνπ καηηνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
πιήξεο πιχζε.  Διέγμηε εάλ θνξά θαθνχο επαθήο θαη αθαηξέζηε ηνπο.  Αλαδεηήζηε ηαηξηθή 
θξνληίδα εάλ παξνπζηαζηεί εξεζηζκφο. 

Δπαθή κε ην δέξκα  Ξεπιχλεηε ην κνιπζκέλν δέξκα κε άθζνλν λεξφ.  Αθαηξέζηε ην κνιπζκέλν ξνπρηζκφ θαη 
ππνδήκαηα.  Πιχλεηε ην ξνπρηζκφ πξηλ απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ.  Καζαξίζηε 
ζρνιαζηηθά ηα ππνδήκαηα πξηλ απφ ηε λέα ρξήζε ηνπο.  Δάλ εκθαληζηεί εξεζηζκφο, αλαδεηήζηε 
ηαηξηθή θξνληίδα. 

Δηζπλνή 

 
Καηάπνζε 

 
Πξνζηαζία ησλ αηόκσλ 

πνπ παξέρνπλ πξώηεο 
βνήζεηεο 

Δάλ εηζπλεπζηεί, κεηαθέξεηε ζηνλ θαζαξφ αέξα.  Δάλ εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα, αλαδεηήζηε 
ακέζσο ηαηξηθή θξνληίδα. 

Μελ πξνθαιείηε εκεηφ, εθηφο εάλ δνζνχλ ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.  Δάλ 
παξνπζηαζηνχλ ζπκπηψκαηα, αλαδεηήζηε ηαηξηθή θξνληίδα. 

Γελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία ελέξγεηα πνπ λα εκπεξηέρεη (ην ζηνηρείν ηνπ) 
πξνζσπηθνχ θηλδχλνπ ή ρσξίο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 
4.2 εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο 

Γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη ηα ζπκπηψκαηα, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 11. 

 
4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο 

εκεηώζεηο γηα ηνλ Ιαηξό  Γελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα αληίδνηα ή άιια ζεξαπεπηηθά κέηξα. Η ζεξαπεπηηθή αγσγή γεληθά, 
ζα πξέπεη  λα θαζνξίδεηαη απφ ηα ζπκπηψκαηα θαη λα ζηνρεχεη ζηελ αλαθνχθηζε απηψλ. 

 

 
 

ΣΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα 

Καηάιιεια κέζα 
ππξόζβεζεο 

 

Αθαηάιιεια κέζα 

ππξόζβεζεο 

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ρξεζηκνπνηήζηε ππξνζβεζηήξα ή ςεθαζηήξα αθξνχ, μεξήο ρεκηθήο 
νπζίαο ή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
 

Με ρξεζηκνπνηείηε πδαηνπίδαθα. 

 
5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Κίλδπλνη από ηελ νπζία ή 
ην κείγκα 

Δπηθίλδπλα πξντόληα 
θαύζεο 

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή εάλ ζεξκαλζεί, ζα ππάξμεη αχμεζε ηεο πίεζεο θαη ην δνρείν κπνξεί 
λα ζπάζεη. 

Σα πξντφληα θαχζεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ νπζίεο: 

νμείδηα ηνπ άλζξαθα (CO, CO2,), νμείδηα ηνπ ζείνπ (SO2)
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ΣΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 

 
5.3 πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο 

Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα 
ππξνζβέζηεο 

 
Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο 

εμνπιηζµόο γηα ηνπο 
ππξνζβέζηεο 

Γελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία ελέξγεηα πνπ λα εκπεξηέρεη (ην ζηνηρείν ηνπ) πξνζσπηθνχ 
θηλδχλνπ ή ρσξίο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε.  Δάλ ππάξρεη ππξθαγηά, απνκνλψζηε ακέζσο ην 
ρψξν απνκαθξχλνληαο φια ηα άηνκα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. 

Οη ππξνζβέζηεο πξέπεη λα θνξνχλ θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή εμάξηεζε θαη απηνδχλακε 
αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, ζεηηθήο πίεζεο (SCBA) κε κάζθα νιφθιεξνπ πξνζψπνπ.  Ρνπρηζκφο γηα 
ππξνζβέζηεο (πεξηιακβάλνληαο θξάλε, πξνζηαηεπηηθέο κπφηεο θαη γάληηα) πνπ ζπκκνξθψλεηαη 
κε ην επξσπατθφ πξφηππν EN 469 ζα παξέρεη έλα βαζηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο γηα ρεκηθά 
πεξηζηαηηθά. 

 

ΣΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

Γηα πξνζσπηθό κε 
επείγνπζαο πεξίπησζεο 

 
 
 

Γηα απνθξηηέο επείγνπζαο 

πεξίπησζεο 

Γελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θακία ελέξγεηα πνπ λα εκπεξηέρεη (ην ζηνηρείν ηνπ) πξνζσπηθνχ 
θηλδχλνπ ή ρσξίο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε.  Δθθελψζηε ηνπο γχξσ ρψξνπο. Μελ επηηξέπεηε 
ηελ είζνδν ζην πξνζσπηθφ πνπ δελ είλαη απαξαίηεην θαη δελ θέξεη πξνζηαζία. Μελ αγγίδεηε θαη 
κε βαδίδεηε πάλσ ζε ρπκέλν πιηθφ.  Μπνξεί λα γιηζηξάλε ηα παηψκαηα. Πξνζέμηε λα κελ 
πέζεηε.  Φνξέζηε θαηάιιειν πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

Δάλ απαηηείηαη εηδηθεπκέλνο ξνπρηζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθρχζεσλ, πξνζέμηε ηηο 
πιεξνθνξίεο ζηελ Δλφηεηα 8 ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια θαη ηα αθαηάιιεια πιηθά.  Βιέπε επίζεο 
ηηο πιεξνθνξίεο γηα «Γηα πξνζσπηθφ κε επείγνπζαο πεξίπησζεο». 

 
6.2 Πεξηβαιινληηθέο 
πξνθπιάμεηο 

Απνθεχγεηαη ην ζθφξπηζκα ρπκέλνπ πιηθνχ, ε απνξξνή θαη επαθή κε ρψκα, πδαηαγσγνχο, 
ζσιήλεο απνρεηεχζεσο θαη ππνλφκνπο.  Δλεκεξψζηε ηηο ζρεηηθέο αξρέο αλ ην πξντφλ 
πξνθάιεζε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε (απνρέηεπζε, πδάηηλνη νδνί, έδαθνο ή αέξαο). 

 
6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό 

Μηθξή πνζόηεηα ρπκέλνπ 
πιηθνύ 

 
 

Μεγάιε πνζόηεηαο 
ρπκέλνπ πιηθνύ 

ηακαηήζηε ηε δηαξξνή εάλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο.  Απνκαθξχλεηε ηνπο πεξηέθηεο απφ ην ρψξν 
ηνπ ρπκέλνπ πιηθνχ.  Απνξξνθήζηε κε αδξαλέο πιηθφ θαη ηνπνζεηήζηε ζε θαηάιιειν δνρείν 
δηάζεζεο απνβιήησλ.  Απνζέζηε ην πιηθφ ρξεζηκνπνηψληαο εξγνιάβν απφζεζεο θαηαινίπσλ 
πνπ δηαζέηεη αλάινγε άδεηα. 

Δπηθνηλσλήζηε ακέζσο κε πξνζσπηθφ έθηαθηεο αλάγθεο.  ηακαηήζηε ηε δηαξξνή εάλ δελ 
ππάξρεη θίλδπλνο.  Απνκαθξχλεηε ηνπο πεξηέθηεο απφ ην ρψξν ηνπ ρπκέλνπ πιηθνχ.  Απνηξέςηε 
ηελ είζνδν ζε ππνλφκνπο, πδξνξξνέο, ππφγεηα ή πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο.  Πεξηνξίζηε θαη 
ζπιιέμηε ηελ έθρπζε κε κε θαχζηκα απνξξνθεηηθά πιηθά φπσο π.ρ. άκκν, γε, βεξκηθνπιίηε ή γε 
δηαηφκσλ, θαη ηνπνζεηήζηε ζε δνρείν απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. 
Απνζέζηε ην πιηθφ ρξεζηκνπνηψληαο εξγνιάβν απφζεζεο θαηαινίπσλ πνπ δηαζέηεη αλάινγε 
άδεηα. 

 
6.4 Παξαπνκπή ζε άιια 

ηκήκαηα 
Βιέπε Δλφηεηα 1 γηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο επείγνπζαο αλάγθεο. 
Γηα κέηξα ππξφζβεζεο, αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 5. 
Βιέπε Δλφηεηα 8 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 
Βιέπε Δλφηεηα 12 ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο. 
Βιέπε Δλφηεηα 13 γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ απνβιήησλ. 

 

ΣΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό 

Πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

πκβνπιέο γηα ηε γεληθή 

πγηεηλή ηεο εξγαζίαο 

 
 
 

 

7.2 πλζήθεο γηα ηελ 
αζθαιή θύιαμε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ηπρόλ αζπκβίβαζησλ 

Φνξέζηε θαηάιιειν πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

Η θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηψλ θαη ην θάπληζκα πξέπεη λα απαγνξεχνληαη ζε ρψξνπο 
ρεηξηζκνχ, απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ απηνχ.  Πιπζείηε ζρνιαζηηθά κεηά ην 
ρεηξηζκφ.  Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη ηνλ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πξνηνχ κπείηε ζε 
ρψξνπο θαηαλάισζεο ηξνθψλ.  Βιέπε επίζεο Δλφηεηα 8 γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηα κέηξα πγηεηλήο. 

 
Υξεζηκνπνηείηε θαη απνζεθεχεηε απηφ ην πξντφλ κφλν ζε εμνπιηζκφ/δνρεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 
γηα απηή ηε ρξήζε.  Φπιάζζεηε καθξηά απφ ηε ζεξκφηεηα θαη ην άκεζν ειηαθφ θσο. Γηαηεξείηε ηνλ 
πεξηέθηε εξκεηηθά θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν σζφηνπ λα είλαη έηνηκνο πξνο ρξήζε. Κιείλεηε 
εξκεηηθά θαη πνιχ πξνζεθηηθά ηα δνρεία πνπ έρνπλ αλνηρηεί θαη δηαηεξείηε ηα ζε φξζηα ζέζε γηα 
λα απνηξαπεί δηαξξνή.  Να κελ θπιάζζεηαη ζε δνρεία ρσξίο εηηθέηα.  Απνζεθεχζηε ζχκθσλα κε 
ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο.  Απνζεθεχεηαη ζε ζηεγλφ, δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν ρψξν, 
καθξηά απφ αζχκβαηα πιηθά (βι. ελφηεηα 10). 

Με θαηάιιειν Παξαηεηακέλε έθζεζε ζε πςσκέλεο ζεξκνθξαζίεο. 

 

7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο 
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ΣΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 

πζηάζεηο  Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 1.2 θαη ζηα ζελάξηα έθζεζεο ζην παξάξηεκα, εάλ ππάξρνπλ. 

 

ΣΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ 

Όξηα έθζεζεο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 
 

Ολνκαζία πξντόληνο/ζπζηαηηθώλ  Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο 
 

βαζηθφ ιηπαληηθφ—κε θαζνξηζκέλα  ΠΓ 90/1999 (Διιάδα). 

TWA: 5 mg/m³ 8 ψξα(εο). Μνξθή: ηαγνλίδηα Λαδηνχ, Οξπθηφ 

ACGIH TLVs                                                                    STEL: 10 mg/ m³ 15 ιεπηά 

βαζηθφ ιηπαληηθφ—κε θαζνξηζκέλα  ACGIH (Ηλσκέλεο Πνιηηείεο). 

TWA: 5 mg/m³ 8 ψξα(εο). Μνξθή: Οξπθηέιαην, νκίριε 

Γηα πιεξνθνξίεο θαη θαζνδήγεζε, πεξηιακβάλνληαη νη αμίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Τγεηνλνιφγσλ Βηνκεραλίαο (ACGIH). Γηα 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. 

Δάλ θαη κπνξεί λα ππνδεηθλχνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην ζπγθεθξηκέλα ΟΔΔ (Όξηα Δπαγγεικαηηθήο Έθζεζεο) γηα νξηζκέλα 
ζπζηαηηθά, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ άιια ζπζηαηηθά ζηελ νκίριε, ηνπο αηκνχο ή ηε ζθφλε πνπ ηπρφλ παξάγεηαη. Δπνκέλσο ηα 
ζπγθεθξηκέλα ΟΔΔ κπνξεί λα κελ ηζρχνπλ γηα ην πξντφλ ζην ζχλνιφ ηνπ θαη παξέρνληαη κφλν γηα θαζνδήγεζε. 

πληζηώκελεο δηαδηθαζίεο 

παξαθνινύζεζεο 

Αλ απηφ ην πξντφλ πεξηέρεη ζπζηαηηθά γηα ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί φξηα έθζεζεο, ελδερνκέλσο λα 
είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο αηκφζθαηξαο ζην 
ρψξν εξγαζίαο ή ε βηνινγηθή παξαθνινχζεζε ψζηε λα θαζνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ ή άιια κέηξα ειέγρνπ ή/θαη ε αλαγθαηφηεηα γηα ρξήζε 
πξνζηαηεπηηθνχ αλαπλεπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.  Πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
επξσπατθνχ πξνηχπνπ EN 689 γηα ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηεο έθζεζεο κε εηζπλνή ρεκηθψλ 
νπζηψλ θαζψο θαη ηα εζληθά θείκελα αλαθνξάο γηα ηηο κεζφδνπο θαζνξηζκνχ επηθίλδπλσλ 
νπζηψλ. 

Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηώζεηο (DNEL) 

Γελ δηαηίζεληαη DEL. 
 

Πξνβιεπόκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηώζεηο 

Με δηαζέζηκε πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο (PNEC). 
 

 
8.2 Έιεγρνη έθζεζεο 

Καηάιιεινη κεραληθνί 

έιεγρνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αηνκηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα 

Μέηξα πγηεηλήο 

 
 

 
Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πξνζηαζία γηα ηα 
κάηηα/πξόζσπν 

Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο 

 

 
Να παξέρεηαη εμαεξηζκφο ή άιινη κεραληθνί έιεγρνη ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ 
αηκψλ θάησ ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηαθψλ νξίσλ. 
Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ρεκηθά πξέπεη λα εθηηκεζνχλ γηα επηπηψζεηο ζηελ πγεία, ψζηε 
λα εμαζθαιηζηεί ν επαξθήο έιεγρνο ζηελ έθζεζε. Ο πξνζσπηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο 
εμεηάδεηαη, κφλν, εθφζνλ έρνπλ αμηνινγεζεί θαηαιιήισο άιιεο κνξθέο κέηξσλ ειέγρνπ (π.ρ. 
κεραληθνί έιεγρνη). Ο εμνπιηζκφο πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
αξκφδνληα πξφηππα, λα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε, λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 
ζπληεξείηαη ζσζηά. 
Πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο εμνπιηζκνχ πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο ζρεηηθά 
κε ηελ επηινγή θαη ηα αξκφδνληα πξφηππα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε 
ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ πξνηχπσλ ηεο ρψξαο ζαο. 
Η ηειηθή επηινγή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. 
Πξέπεη λα δηαβεβαηψζεηε φηη φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο είλαη 
ζπκβαηά. 
 
 
Πιχλεηε ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα, ηνπο αληηβξαρίνλεο θαη ην πξφζσπφ ζαο κεηά ην ρεηξηζκφ 
ρεκηθψλ πξντφλησλ, πξηλ θάηε, πξηλ θαπλίζεηε θαη πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ρψξν ησλ 
απνρσξεηεξίσλ θαζψο θαη φηαλ ιήμεη ε εξγαζία ζαο.  Βεβαησζείηε φηη θνληά ζηελ ηνπνζεζία 
εξγαζίαο βξίζθνληαη ζηαζκνί γηα ηελ έθπιπζε ησλ καηηψλ θαη ληνπο αζθαιείαο. 
 

Καλνληθά δελ απαηηείηαη αλαπλεπζηηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο φηαλ ππάξρεη επαξθήο 
θπζηθφο ή ηνπηθφο εμαεξηζκφο ησλ αλαδηδφκελσλ αεξίσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθζεζεο. 
ε πεξίπησζε αλεπαξθνχο αεξηζκνχ, ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Η 
ζσζηή επηινγή αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ ρεκηθψλ πνπ 
επεμεξγάδνληαη, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ρξήζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ. Γηαδηθαζίεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ γηα θάζε κειινληηθή εθαξκνγή. 
Γη'απηφλ ην ιφγν ν εμνπιηζκφο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα επηιεγεί ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή θαη θαηφπηλ πιήξνπο εθηίκεζεο ησλ ζπλζεθψλ 
εξγαζίαο. 

Γπαιηά αζθαιείαο κε πιεπξηθά πξνζηαηεπηηθά. 
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ΣΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 

Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ  Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα παξαηεηακέλεο ή επαλαιακβαλφκελεο 
επαθήο. 
Να θνξάηε γάληηα αλζεθηηθά ζε ρεκηθέο νπζίεο. 
πληζηάηαη: γάληηα ληηξηιίνπ. 
Η ζσζηή επηινγή πξνζηαηεπηηθψλ γαληηψλ εμαξηάηαη απφ ηα ρεκηθά πνπ ρεηξίδεζηε, ηηο 
πεξηζηάζεηο εξγαζίαο θαη ρξήζεο ηελ θαηάζηαζε ησλ γαληηψλ (αθφκε θαη ηα πην αλζεθηηθά γάληηα 
ζα αξρίζνπλ λα θζείξνληαη κεηά απφ επαλεηιεκκέλε έθζεζε ζε ρεκηθά). Σα πεξηζζφηεξα γάληηα 
παξέρνπλ κφλν βξαρππξφζεζκε πξνζηαζία πξηλ ρξεηαζηεί λα πεηαρηνχλ θαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ.  Δπεηδή ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη εξγαζίαο θαη πξαθηηθέο ρεηξηζκνχ δηαθέξνπλ, ε 
δηαδηθαζίεο αζθαιείαο πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ θάζε πξννξηδφκελε εθαξκνγή. Σα 
γάληηα πξέπεη επνκέλσο λα επηιέγνληαη κεηά απφ ζχζθεςε κε ηνλ πξνκεζεπηή / θαηαζθεπαζηή 
θαη κε πιήξε απνηίκεζε ησλ εξγαζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Γέξκα θαη ζώκα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο 
έθζεζεο 

 

Η ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ ξνπρηζκνχ είλαη κηα θαιή πξαθηηθή εξγαζίαο. 
Η επηινγή πξνζσπηθήο πξνζηαηεπηηθήο εμάξηεζεο γηα ην ζψκα πξέπεη λα γίλεηαη αλάινγα κε 
ηνλ ηχπν εξγαζίαο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρεη. Σελ εμάξηεζε πξέπεη λα εγθξίλεη εηδηθφο 
πξηλ ην ρεηξηζκφ απηνχ ηνπ πξντφληνο. 
Οη θφξκεο εξγαζίαο απφ βακβάθη ή πνιπέζηεξ/βακβάθη ζα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία απφ 
ειαθξηά επηθαλεηαθή κφιπλζε κφλν ε νπνία δελ ζα θηάζεη ζην δέξκα αθνχ εκπνηηζηνχλ ηα 
ξνχρα. Οη θφξκεο πξέπεη λα πιέλνληαη ηαθηηθά. Όηαλ ν θίλδπλνο έθζεζεο ηνπ δέξκαηνο είλαη 
κεγάινο (π.ρ. θαηά ηνλ θαζαξηζκφ θειίδσλ ή εάλ ππάξρεη θίλδπλνο πηηζηιίζκαηνο) ηφηε 
απαηηνχληαη πνδηέο αλζεθηηθέο ζηηο ρεκηθέο νπζίεο ή/θαη αδηαπέξαζηα απφ ρεκηθέο νπζίεο 
θνπζηνχκηα θαη κπφηεο. 

Οη εθπνκπέο απφ ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ή ηνλ εμνπιηζκφ δηεξγαζηψλ ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα 
ειέγρνληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηνη κεραληζκνί θαζαξηζκνχ ηνπ αέξα απφ 
ηα θαπλαέξηα, θίιηξα ή θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ δηεξγαζηψλ ηεο 
εξγαζίαο, ψζηε λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο θαη λα επηηεπρζνχλ απνδεθηά επίπεδα. 

 

ΣΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1 ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Όςε 

Φπζηθή θαηάζηαζε 

Χξώκα 

Οζκή 

Οπδόο Οζκήο 

pH 

εκείν ηήμεο/ζεκείν πήμεο 

Αξρηθό ζεκείν βξαζκνύ θαη 

εύξνο βξαζκνύ 

Τγξφ.  

Καθέ. 

ειαηψδεο 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

εκείν ξνήο  -33°C 

εκείν αλάθιεμεο  210 °C  (DIN ISO 2592) 

Σαρύηεηα εμάηµηζεο  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, 
αέξην) 

Αλώηεξα/Καηώηεξα όξηα 

επθιεθηόηεηαο ή έθξεμεο 

Πίεζε Αηκώλ 

Ππθλόηεηα αηκώλ 

ρεηηθή ππθλόηεηα 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

0,6%/6,5% (DIN EN 1839) 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Ππθλόηεηα  0, 881 g/cm3 ζε 15°C 

Γηαιπηόηεηα(εο)  Αδηάιπην ζην λεξφ. 

πληειεζηήο θαηαλνκήο 
νθηαλόιεο/λεξνύ 

Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο 

>3 

 
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Θεξκνθξαζία δηάζπαζεο  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Ιμώδεο  Κηλεκαηηθφ: 100   cS ζε 40°C         
Κηλεκαηηθφ: 13,8  cSt ζε 100°C 

Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο 

Ομεηδσηηθέο Ιδηόηεηεο 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 
9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο 
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ΣΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Κακία επηπξφζζεηε πιεξνθνξία. 
 

ΣΜΗΜΑ 10: ηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα 
 

10.1 Γξαζηηθόηεηα  Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα δνθηκψλ γηα ην πξντφλ.  Γηα πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζηηο ελφηεηεο "πλζήθεο πξνο απνθπγή" θαη "Αζχµβαηα πιηθά". 

 
10.2 Χεκηθή ζηαζεξόηεηα Σν πξντφλ είλαη ζηαζεξφ. 

 
10.3 Πηζαλόηεηα 
επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ 

ε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο, δελ πξνθχπηεη επηθίλδπλνο πνιπκεξηζκφο. 
Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο, δελ πξνθχπηνπλ επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο. 

 
10.4 πλζήθεο πξνο 
απνθπγήλ 

 

 
10.5 Με ζπκβαηά πιηθά 

Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 
 

 
 
Αληηδξαζηηθφ ή κε ζπκβαηφ κε ηα αθφινπζα πιηθά: νμεηδσηηθά πιηθά. 

 
10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα 
απνζύλζεζεο 

Κάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο, δελ ζα πξέπεη λα παξαρζνχλ 
επηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο. 

 

ΣΜΗΜΑ 11: Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
πηζαλέο νδνύο έθζεζεο 

Οδνί εηζφδνπ πνπ αλακέλνληαη: Γεξκαηηθφ, Δηζπλνή. 

Γπλεηηθέο νμείεο 
επηδξάζεηο ζηελ 
πγεία 

       

      Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά 

 

 

 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

 

 

Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)                                     

Oral LD50 (static) 2000 - 4000 mg/kg (rat) 

Dermal LD50 (static) > 3200 mg/kg (rab) 

πκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θπζηθά, ρεκηθά θαη ηνμηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δηζπλνή  Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 

Καηάπνζε 

Δπαθή κε ην δέξκα 

Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 

Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 

Δπαθή κε ηα κάηηα  Γελ ππάξρνπλ εηδηθά δεδνκέλα. 

Καζπζηεξεκέλεο θαη άκεζεο επηδξάζεηο θαη επίζεο ρξόληεο επηδξάζεηο από βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα έθζεζε 
 

Δηζπλνή 

 
Καηάπνζε 

Δπαθή κε ην δέξκα 

 
Δπαθή κε ηα κάηηα 

 

Η ππεξβνιηθή έθζεζε ζε εηζπλνή αεξνκεηαθεξφκελσλ ζηαγνληδίσλ ή αεξνζφι κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ. 

Η θαηάπνζε κεγάισλ πνζνηήησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία θαη δηάξξνηα. 

Παξαηεηακέλε ή επαλαιακβαλφκελε επαθή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θζνξά ζην δέξκα θαη λα 
νδεγήζεη ζε εξεζηζκφ ή/θαη δεξκαηίηηδα. 

ε πεξίπησζε ηπραίαο επαθήο κε ηα κάηηα ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί παξνδηθφ θάςηκν ή 
εξπζξφηεηα. 

Γπλεηηθέο ρξόληεο επηδξάζεηο ζηελ πγεία 

Γεληθά 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καξθηλνγέλεζε 

Μεηαιιαθηηθόηεηα 

Δπηπηώζεηο θαηά ηελ 

αλάπηπμε 

Δπηπηώζεηο ζηε 

γνληκόηεηα 

ΗΜΔΙΧΗ: ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΜΔΝΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ 
 
Σα πξντφληα θαχζεο  πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο, 
επηκνιχλνπλ ηα ιηπαληηθά ησλ θηλεηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Μεηαρεηξηζκέλα ιηπαληηθά 
απφ ηέηνηνπο θηλεηήξεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο, εηδηθφηεξα φηαλ ζπρλή 
ή παξαηεηακέλε επαθή ζπλνδεχεηαη απφ ρακειφ επίπεδν πξνζσπηθήο πγηεηλήο. Γη' απηφ ζα 
πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζπρλή ή παξαηεηακέλε επαθή κε κεηαρεηξηζκέλα ιηπαληηθά θηλεηήξσλ 
φισλ ησλ ηχπσλ θαη θαηαζθεπαζηψλ θαη λα δηαηεξείηαη πςειφ επίπεδν πξνζσπηθήο πγηεηλήο. 
 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 

 
Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ή θξίζηκνη θίλδπλνη. 
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ΣΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1 Σνμηθόηεηα 

Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη  Γελ θαηαηάζζεηαη ζαλ επηθίλδπλν 

                                                          

12.2 Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο 

Βηναπνηθνδνκήζηκνο 

 
12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο 

 

Σν πξντφλ απηφ δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιεί βηνζπγθεληξψζεηο δηακέζνπ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο 

πληειεζηήο Καηαλνκήο 
Δδάθνπο/Νεξνύ (KOC) 

 
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

Κηλεηηθόηεηα  Οη δηαξξνέο κπνξνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζην έδαθνο πξνθαιψληαο επηκφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ 
νξίδνληα. 

 
12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ 

ΑΒΣ  Γελ ηζρχεη. 

αΑαΒ  Γελ ηζρχεη. 

 
12.6 Άιιεο αξλεηηθέο 
επηπηώζεηο 

Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηβάιινλ 

 

 
 
Γηαξξνέο κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ έλα ιεπηφ ζηξψκα ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ην νπνίν 
πξνθαιεί θπζηθή δεκηά ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηε κεηαθνξά 
νμπγφλνπ. 

 

ΣΜΗΜΑ 13: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Πξντόλ 

Μέζνδνη δηάζεζεο 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Δπηθίλδπλα απόβιεηα 

Η παξαγσγή απνβιήησλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη φηαλ είλαη δπλαηφ. 
Πνζφηεηεο θαηαινίπσλ απνβιήησλ δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη κέζσ ηνπ πγεηνλνκηθνχ 
ππνλφκνπ αιιά λα επεμεξγάδνληαη ζε θαηάιιειν θέληξν.  

Σα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα δελ πξέπεη λα αλακηγλχνληαη κε λεξφ, δηαιχηεο, αληηςπθηηθά, 
πγξά θξέλσλ θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηάιιεια γηα   αλαθχθισζε.  

Σν πιεφλαζκα πξντφλησλ θαζψο θαη ηα κε αλαθπθιψζηκα πξντφληα πξέπεη λα απνηίζεληαη 
ρξεζηκνπνηψληαο εξγνιάβν απφζεζεο θαηαινίπσλ πνπ δηαζέηεη αλάινγε άδεηα.  Η απφζεζε 
απηνχ ηνπ πξντφληνο, ησλ δηαιπκάησλ θαη νπνησλδήπνηε παξαπξντφλησλ πξέπεη πάληα λα 
ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απφζεζεο 
απνβιήησλ θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο αξρήο. 

 

χκθσλα κε ηηο παξνχζεο γλψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ην πξντφλ απηφ δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλν 
απφβιεην, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Οδεγία 91/689/ΔΟΚ ηεο Δ.Δ. 

Δπξσπατθόο   θαηάινγνο απνβιήησλ (EWC) 
 

Κσδηθόο απνβιήησλ Πεξηγξαθή απνβιήησλ 

13 02 05* µε ρισξησκέλα έιαηα κεραλήο, θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ιίπαλζεο µε βάζε ηα νξπθηέιαηα 

Χζηφζν, απφθιηζε απφ ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε θαη/ή παξνπζία νπνησλδήπνηε πηζαλψλ κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ κπνξεί λα 
απαηηήζνπλ φπσο ν ηειηθφο ρξήζηεο νξίζεη έλαλ ελαιιαθηηθφ θσδηθφ απφξξηςεο αρξήζησλ. 

πζθεπαζία 

Μέζνδνη δηάζεζεο 

 
Δηδηθέο πξνθπιάμεηο 

Η απφξξηςε κεγάισλ πνζνηήησλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ.  Αλαθπθιψζηε, εάλ είλαη δπλαηφλ. 

Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξφπν.  Οη θελνί πεξηέθηεο ή νη 
επελδχζεηο ελδέρεηαη λα δηαηεξνχλ νξηζκέλα θαηάινηπα ησλ πξντφλησλ.  Σα θελά δνρεία 
αληηπξνζσπεχνπλ θίλδπλν ππξθαγηάο θαζψο κπνξεί λα πεξηέρνπλ εχθιεθηα ππνιείκκαηα 
πξντφληνο θαη αηκνχο. Πνηέ κελ θάλεηε ειεθηξνζπγθφιιεζε, ζπγθφιιεζε ή κπξνπηδνθφιιεζε 
ζηα θελά δνρεία.   Απνθεχγεηαη ην ζθφξπηζκα ρπκέλνπ πιηθνχ, ε απνξξνή θαη επαθή κε ρψκα, 
πδαηαγσγνχο, ζσιήλεο απνρεηεχζεσο θαη ππνλφκνπο. 
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 ΣΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

 ADR/RID  ADN/ADNR  IMDG  IATA 

 14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ  Γελ ππφθεηηαη ζε  Γελ ππφθεηηαη ζε  Γελ ππφθεηηαη ζε  Γελ ππφθεηηαη ζε 
θαλνληζκφ.  θαλνληζκφ.  θαλνληζκφ.  θαλνληζκφ. 

 14.2 Οηθεία  -  -  -  - 

νλνκαζία 
απνζηνιήο ΟΗΔ 

 14.3 Σάμε/ηάμεηο  -  -  -  - 
θηλδύλνπ θαηά ηε 

κεηαθνξά 

 14.4 Οκάδα  -  -  -  - 

ζπζθεπαζίαο 

 14.5  Αξ.  Αξ.  Αξ.  Αξ. 
Πεξηβαιινληηθνί 

θίλδπλνη 

 14.6 Δηδηθέο  Γελ ππάξρνπλ  Γελ ππάξρνπλ  Γελ ππάξρνπλ  Γελ ππάξρνπλ 

πξνθπιάμεηο γηα  δηαζέζηκα ζηνηρεία.  δηαζέζηκα ζηνηρεία.  δηαζέζηκα ζηνηρεία.  δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

ηνλ ρξήζηε 

 Πξόζζεηα ζηνηρεία  -  -  -  - 

 
 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ 15: ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 
 

15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα 

Καλνληζκόο ΔΔ (ΔΚ) Αξ. 1907/2006 (REACH) Παξάξηεκα XIV – 

Λίζηα νπζηώλ πνπ  ππόθεηληαη ζε έγθξηζε 

Οπζίεο πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία 

Καλέλα απφ ηα ζηνηρεία δελ παξαηίζεηαη. 
          

 

Παξάξηεκα XVII – Πεξηνξη 

ζκνί ζηελ παξαγσγή, ζηε 
δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη 

ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 
επηθίλδπλσλ νπζηώλ, 

κεηγκάησλ θαη 
αληηθεηκέλσλ 

Λνηπνί Καλνληζκνί 

Γελ ηζρχεη. 

Καηάζηαζε REACH  Η εηαηξεία, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 1, έρεη αλαιάβεη ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ 
Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ REACH. 

 

15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

Σν πξντφλ απηφ πεξηέρεη νπζίεο γηα ηηο νπνίεο αθφκε απαηηνχληαη αμηνινγήζεηο ρεκηθήο αζθάιεηαο. 
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ΣΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο 
   
 

Πιήξεο θείκελν 
ζπληεηκεκέλσλ δειώζεσλ 
Η 

 
 

 
 

Πιήξεο θείκελν 
ηαμηλνκήζεσλ [CLP/GHS] 

 
 

Ιζηνξηθν 

Ηκεξνκελία έθδνζεο/ 

Ηκεξνκελία 
αλαζεώξεζεο 

Ηκεξνκελία 

πξνεγνύκελεο έθδνζεο 

 

 

πληνκνγξαθίεο θαη 

αθξσλύκηα 

 

 
Η315   Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο 
Η318   Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. 

H411  Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο 
 

 

 

Skin Irrit. 2, H315       Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο- Καηεγνξία 2        

Eye Dam.1, H318      Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε-Καηεγνξία 1      

 Aquatic Chronic 2, H411 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο,   

                                         Καηεγνξία 2 

 

  
1/6/2015. 

 
14/6/2014. 

 

 

 
ATE = Τπνινγηζκφο νμείαο ηνμηθφηεηαο 

BCF = πληειεζηήο βηνζπγθέληξσζεο 

CAS = Chemical Abstracts Service 

CLP = Καλνληζκφο ηαμηλφκεζεο, επηζήκαλζεο θαη ζπζθεπαζίαο [Καλνληζκφο (ΔΚ) 1272/2008]                                     

CSA = Αμηνιφγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο 

CSR = Έθζεζε Υεκηθήο Αζθάιεηαο 

DMEL = Παξάγσγν επίπεδν κε ειάρηζηεο επηπηψζεηο 

DNEL = Παξάγσγν επίπεδν ρσξίο επηπηψζεηο 

EINECS = Δπξσπατθφο Καηάινγνο ησλ Τθηζηάκελσλ Δκπνξηθψλ Υεκηθψλ Οπζηψλ 

ES = ελάξην έθζεζεο 

EUH statement = Δηδηθή Γήισζε Κηλδχλνπ   

EWC = Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ 

GHS = χζηεκα νηθνπκεληθήο ελαξκφληζεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηζήκαλζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

IATA = Γηεζλήο Έλσζε Αεξνπνξηθψλ Μεηαθνξψλ 

IMDG = Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Κψδηθαο Δπηθηλδχλσλ Δκπνξεπκάησλ 

LogPow = ινγάξηζκνο ηνπ ζπληειεζηή θαηαλνκήο νθηαλφιεο / λεξνχ ζπληειεζηή θαηαλνκήο 

ΑΒΣ = αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή θαη ηνμηθή νπζία 

PNEC = Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο 

RID = Οη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηε δηεζλή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ αγαζψλ ζηδεξνδξνκηθψο 

RRN = Αξηζκφο θαηαρψξηζεο REACH 

SADT = απην-επηηαρπλφκελε Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο  

SVHC = Οπζίεο πνπ πξνθαινχλ πνιχ κεγάιε αλεζπρία 

STOT-RE = Δηδηθή ηνμηθφηεηα νξγάλνπ-ζηφρνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε 

STOT-SE = Δηδηθή ηνμηθφηεηα νξγάλνπ-ζηφρνπ - Μνλαδηθή έθζεζε 

TWA = Μέζε ρξνληθά ζηαζκηζκέλε 

UVCB = Οπζία πδξνγνλαλζξάθσλ 

VOG = Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλψζεηο 

αΑαΒ = άθξσο Aλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεχζηκεο 
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ΣΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο 

 

   

 

 

Δηδνπνίεζε  γηα  ηνλ  αλαγλώζηε 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη πξνέξρνληαη απφ ηα αληίζηνηρα MSDS ηνπ παξαγσγνχ ηνπ πξντφληνο. 

χκθσλα κε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απηφ ην πξντφλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε εθαξκνγή θαη αθνινπζνχληαη νη ζπζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο  Τιηθνχ (MSDS).  

 ’απηφ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, πξνθπιάμεηο θαη κέηξα Πξψησλ Βνεζεηψλ, ρξήζηκα θαηά ηε ρξήζε ηνπ 

πξντφληνο, καδί κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο θαη ζπζηάζεηο γηα ηελ αζθαιή απφξξηςή ηνπ κεηά ηε ρξήζε. 

Σα MSDS δηαηίζεληαη θαηφπηλ αίηεζεο απφ ηελ ΣΟΦΗ Α.Δ,. ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ – ΜΠΑΣΑΡΙΔ - ΦΙΛΣΡΑ, ε νπνία  δελ ζα απνδερζεί νπνηαδήπνηε 

επζχλε/ππαηηηφηεηα αλ ην πξντφλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ ηξφπν ή κε ηηο πξνθπιάμεηο ή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ θπιιάδην ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζήο ηνπ. Οπδεκία (ξεηή ή ζησπεξή) 

εγγχεζε παξέρεηαη ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ή ηελ πιεξφηεηά ηνπο. 

Ο ρξήζηεο νθείιεη λα αμηνινγήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξντφληα ηεξψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, γηα ην ζθνπφ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην θχιιν δεδνκέλσλ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Οη αλαθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

παξφλ δελ απνηεινχλ άδεηα, ζχζηαζε, έγθξηζε ή εμνπζηνδφηεζε (ξεηή ή ζησπεξή) πξνο νπνηνλδήπνηε λα εθκεηαιιεπηεί  νπνηαδήπνηε 

θαηνρπξσκέλε εθεχξεζε ρσξίο έγθπξε άδεηα. 

Ο πσιεηήο δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκηά πνπ νθείινληαη ζε θηλδχλνπο πνπ επηζεκαίλνληαη ζην θχιιν δεδνκέλσλ θαη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε επηθχιαμε δελ ζίγεη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ηνπ αγνξαζηή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ). 
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