Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
GENLUB SDX

Σελίδα: 1 /5
Αρ. Αναθεώρησης: 3
Ημερομηνία: 28/08/2007
Αντικαθιστά το δελτίο: 04/10/05

Παραγωγός
WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat, 52
2620 Hemiksem België
Τηλ. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14
info@wolfoil.com
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: - 210 7793777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων)
01 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ταυτοποίηση του προϊόντος:
Χρήση:
Ταυτότητα της εταιρείας:

Ελαιώδες υγρό.
Αυτοκινητοβιομηχανία.
Δείτε παραγωγό ή διανομέα.

02 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Συμπτώματα που συνδέονται με τη χρήση:
Εισπνοή:
Επαφή με το δέρμα:
Επαφή με τα μάτια:
Κατάποση:

Δεν θεωρείται επικίνδυνο σε περίπτωση εισπνοής υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης.
Δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο σε περίπτωση επαφής με το δέρμα
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα μάτια υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης.
Δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης υπό
κανονικές συνθήκες χρήσης.

03 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο αλλά περιέχει επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με την Οδηγία
1999/45/EG.
Ονομασία της ουσίας
Τιμή(ές)
Διθειοφωσφορικός αλκυλικός
0,5 έως 1,5 %
ψευδάργυρος:

Αρ. CAS/Αρ. EINECS/Αρ. Κατ. ΕΚ
68649-42-3 /----/----

Σύμβολο(α)
Xi

Φράση(εις) R
36/ 38

04 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Πρώτες βοήθειες::
- Εισπνοή:
- Επαφή με το δέρμα:
- Επαφή με τα μάτια:
- Κατάποση:

Δεν είναι απαραίτητα τα μέτρα πρώτων βοηθειών.
Πλύνετε το δέρμα με άφθονο σαπουνόνερο.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό
για 10-15 λεπτά.
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.
Ξεπλύνετε το στόμα.
Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

05 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Μέσα πυρόσβεσης:
- Επαρκή:

- Μη συνιστώμενα:
Γειτονικές πυρκαγιές:
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι:

Αφρός.
Ξηρό χημικό προϊόν.
Διοξείδιο του άνθρακα.
Μη χρησιμοποιήσετε ισχυρή εκτόξευση νερού.
Ψύξτε τα εκτεθειμένα δοχεία με ψεκασμό
ή νέφος νερού.
Σε περίπτωση φωτιάς, παρουσία επικίνδυνου καπνού.
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Προστασία κατά της πυρκαγιάς:
Ειδικές διαδικασίες:

Σε άμεση γειτνίαση με φωτιά, χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική
συσκευή.
Να είστε προσεκτικοί με τα χημικά προϊόντα κατά την καταπολέμηση
της πυρκαγιάς.

06 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Ατομικές προφυλάξεις:
Προφυλάξεις για το περιβάλλον:

Δεν εφαρμόζεται.
Αποφύγετε να εισχωρήσει το προϊόν σε υπονόμους και πόσιμα ύδατα.

Μέτρα μετά από διαρροή / διασπορά:

Τα σημεία της διασποράς μπορεί να είναι γλιστερά. Περιορίστε το
προϊόν για να το μαζέψετε ή να το απορροφήσετε με ένα κατάλληλο
μέσο.
Μπορεί να χρειαστεί να απομακρύνετε το μολυσμένο έδαφος.

- στο έδαφος:
- στο νερό:

Ειδοποιήστε τις αρχές αν το υγρό εισχωρήσει σε υπόνομο ή σε
ύδατα του δημοσίου.

07 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Γενικά:
Αποθήκευση:

Όχι γυμνές φλόγες. Μην καπνίζετε.
Διατηρήστε σε μέρος ξηρό και καλά αεριζόμενο.
Διατηρήστε σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 40°C.

Χειρισμός:

Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη περιοχή που έχει εκτεθεί με απαλό
σαπούνι και νερό πριν φάτε, πιείτε και καπνίσετε, καθώς και πριν
αφήσετε την εργασία.

08 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ατομική προστασία
- Προστασία αναπνοής:
- Προστασία του δέρματος:
- Προστασία ματιών:
- Κατάποση:
Βιομηχανική υγιεινή:
Όρια επαγγελματικής έκθεσης:

Δεν απαιτείται καμία προστασία αναπνοής υπό κανονικές συνθήκες
χρήσης και επαρκή αερισμό.
Δεν απαιτείται ειδικός ιματισμός ή προστασία του δέρματος υπό
κανονικές συνθήκες χρήσης.
Γυαλιά.
Μη φάτε, πιείτε ή καπνίσετε στη διάρκεια της χρήσης.
Δεν απαιτείται καμία ειδική προστασία αν υπάρχει πάντα επαρκής
αερισμός.
Σύμφωνα με τα δεδομένα ACGIH TLV, μια συγκέντρωση των 5 mg/m3
λαδιού (νέφος λαδιού) (8 ώρες εργασίας την ημέρα) δεν είναι βλαβερή.

09 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Φυσική κατάσταση:
Ελαιώδες υγρό.
Χρώμα:
Καφεκίτρινο.
Οσμή:
Λαδιού.
pH:
Δεν εφαρμόζεται.
3
882
Πυκνότητα [g/dm ]:
2
110
Ιξώδες στους 40°C [mm /s]:
Διαλυτότητα στο νερό:
Αμελητέα
>200
Σημείο ανάφλεξης [°C]:
Δεν υπάρχουν στοιχεία
Θερμ. αυτανάφλεξης [°C]:
Όρια εκρηκτικότητας (% όγκου στον αέρα): LEL: 1.0
UEL: 6.0
Log Pow οκτανόλης / νερού στους 20°C: Δεν υπάρχουν στοιχεία
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10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Προϊόντα διάσπασης
επικίνδυνα:
Επικίνδυνες αντιδράσεις:
Επικίνδυνες ιδιότητες:
Υλικά προς αποφυγή:

Κανένα υπό κανονικές συνθήκες.
Καμία υπό κανονικές συνθήκες.
Καμία υπό κανονικές συνθήκες.
Ισχυρά οξειδωτικά
Οξέα
Βάσεις

11 ΤΟΞΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χορήγ. από του στόματος (επίμυες)
DL50 [mg/kg]:
Εισπνοή:
θερμοκρασίες χειρισμού.

Επαφή με το δέρμα:
Επαφή με τα μάτια:
Σε περίπτωση απορρόφησης από της
στοματικής οδού:

Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Αμελητέος κίνδυνος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε κανονικές
Μπορεί να σχηματιστούν ατμοί, νέφη ή καπνοί από τη μηχανική δράση
ή σε υψηλή θερμοκρασία και να ερεθίσουν τη μύτη, τον λαιμό και τους
πνεύμονες.
Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμούς.
Ελαφρός ερεθισμός, χωρίς ενδεχόμενο τραυματισμού του οπτικού
ιστού.
Χαμηλό επίπεδο οξείας/τακτικής τοξικότητας.
Η αναρρόφηση μηδαμινών ποσοτήτων μέσα στους πνεύμονες κατά
την κατάποση ή κατά τον εμετό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή
πνευμονική πάθηση ή ακόμη και τον θάνατο.

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
CL50-96 Ώρες - δηλητήριο [mg/l]:
Εμμονή και διασπασιμότητα:

Δεν υπάρχουν στοιχεία.
Αδιάλυτο στο νερό και συνεπώς ελάχιστα βιοδιασπώμενο.

13 ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Απόρριψη αποβλήτων:

Καταστρέψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/εθνικούς
κανονισμούς ασφαλείας.

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Γενικές πληροφορίες:

Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία.

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Σύμβολο(α):
Φράση(εις) κινδύνου:
Φράση(εις) ασφαλείας:

Κανένα.
Καμία.
Καμία.

16 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κείμενο Φράσεων κινδύνου της § 2:

R36/38 - Ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα.
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Άλλα δεδομένα:
Ημερομηνία εκτύπωσης:

Αναθεώρηση – Δείτε: *
28/8/2007

Το περιεχόμενο και η μορφή αυτού του δελτίου δεδομένων ασφαλείας είναι σύμφωνα με την Οδηγία
2001/58/EC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο προέρχονται από πηγές που
θεωρούμε αξιόπιστες. Εντούτοις, παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβειά τους.
Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος εκ μέρους μας των συνθηκών ή μεθόδων διαχείρισης, αποθήκευσης, χρήσης ή
απόρριψης του προϊόντος και πιθανόν να μην είναι της δικής μας αρμοδιότητας.
Για αυτούς τους λόγους, μεταξύ άλλων, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, ζημίας ή εξόδων
που πιθανόν να προξενηθούν ή να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη διαχείριση, την αποθήκευση, τη
χρήση ή την απόρριψη του προϊόντος. Αυτό το ΔΔΑ έχει συνταχθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
για αυτό το προϊόν. Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί ως μέρος άλλου προϊόντος, οι πληροφορίες που περιέχει
μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμες.

Τέλος του εγγράφου
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