
∆ΕΛ ΤΙΟ ∆Ε ∆ΟΜΕΝ ΩΝ ΑΣΦΑΛΕ ΙΑΣ

Σελίδα : 1

Ηµεροµηνία σύνθεσης : 10/11/2014

Αριθ. Αναθεώρησης : 1

Τµηµα  1: Στοιχεία ουσ ίας /π αρασκευάσµ ατος και εται ρείας /επ ιχείρησης

1.1. Αναγνωριστ ικός κωδικός πρ οϊόντος

Ονοµασ ία πρ οϊόντος : TURBO MASTER LOK ENERGOPOIHTHS

1.2. Συναφείς πρ οσδ ιοριζόµενες χρήσεις της ουσ ίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Χρήση του πρ οϊόντος : PC1: Συγκολλητικά έσα , στεγανωτικά .

1.3. Στοιχεία του πρ οµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Ονοµασ ία εταιρείας : CarTell UK Ltd

56 Causeway Road

Earlstrees Industrial Estate

Corby

Northants

NN17 4DU

United Kingdom

Τηλ : +44 (0)15 3626 4222

Φαξ: +44 (0)15 3626 4333

Email: robert@cartell-uk.com

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επ είγουσας ανάγκης

Τηλ . (εκτάκτης ανάγκης ): +44 (0)15 3626 4222

(ώρες εργασίας όνο)

Τµηµα  2: Προσ διορισµός επ ικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσ ίας ή του µείγµατος

Ταξινόµηση  (CLP): Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Ανεπ ιθύµητες επ ιδράσεις : Ε ξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυ . Περιέκτης υπό πί εση: πορ εί να εκραγεί αν

θερ νθεί. Προκαλεί ερεθι του δέρ τος. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανι ούς ,

κροχρόνιες επιπτ ώσεις.

2.2. Στοιχεία επ ισήµανσης

Στοιχεία επ ισήµανσης :

∆ηλώσεις επ ικι νδυνότητας : H222: Ε ξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυ .

H229: Περιέκτης υπό πί εση: πορ εί να εκραγεί αν θερ νθεί.

H315: Προκαλεί ερεθι του δέρ τος.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανι ούς , κροχρόνιες επιπτ ώσεις.

Προειδοπ οιητές λέξεις : Κύνδυνος

Εικ ονογράµµα τα κινδύνου : GHS02: Φλόγα

GHS07: Θαυ τικό

GHS09: Περιβάλλοντος (συνεχ ...)
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∆ηλώσεις πρ οφυλάξεων : P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυ νή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P332+313: Ε άν παρατηρηθεί ερεθι ός του δέρ τος: Συ βουλευθείτε/Ε πισκεφθείτε

γιατρό.

P251: Να ην τρυπηθ εί ή καεί ακό και τά τη χρήση.

P264: Πλύνετε χέρια σχολαστικά ετά το χειρι .

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύ τα/ έσα ατο ικής

προστασίας για τα τια/πρόσωπο .

2.3. Αλλοι κίνδυνοι

ΑΒΤ : Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.

Τµηµα  3: Σύνθεση /π ληροφορίες γ ια τα συστατι κά

3.2. Μείγµατα

Ε π ικί νδυνα συστ ατικά :

LOW BOILING POINT MODIFIED NAPHTHA - NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT-REFINED LIGHT

EINECS CAS PBT / WEL Ταξινό ηση (CLP) Ποσοστό

265-086-6 64741-84-0   - Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 1: H224;
Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2:
H411

30-50%

PROPANE

200-827-9 74-98-6 Ουσία για την οποία υπάρχει
κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο
εργασίας .

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%

BUTANE

203-448-7 106-97-8 Ουσία για την οποία υπάρχει
κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο
εργασίας .

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-30%

ISOBUTANE

200-857-2 75-28-5 Ουσία για την οποία υπάρχει
κοινοτικό όριο έκθεσης στο χώρο
εργασίας .

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 1-10%

(συνεχ ...)
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N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE

202-805-4 99-97-8   - Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311;
Acute Tox. 3: H301; STOT RE 2: H373;
Aquatic Chronic 3: H412

<1%

Τµηµα  4: Μέτρα π ρώ των βοη θειών

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρ ώτων βοη θειών

Ε π αφή µε το δέρµα : Απο κρύνετε ως όλα τα ολυ ένα ρούχα και υποδή τα εκτός εάν έχουν κολλήσει

στο δέρ . Πλυθείτε ως άφθονο σαπούνι και νερό.

Ε π αφή µε τα µάτια : Πλύνετε το τι τρεχού ενο νερό για 15 λεπτά . Συ βουλευθείτε ιατρό.

Β ρώση : Πλύνετε το στό νερό. Συ βουλευθείτε ιατρό.

Ει σπ νοή : Απο κρύνετε το θύ από το ολυ ένο χώρο επιβεβαιώνοντας την προσωπική σας ασφάλεια

κατά την απο κρυνση. Συ βουλευθείτε ιατρό.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτ ώµατα και επ ιδράσεις , οξείες ή µεταγενέστ ερες

Ε π αφή µε το δέρµα : Μπορεί να υπάρξει ερεθι ός και κοκκίνι στο ση είο επαφής.

Ε π αφή µε τα µάτια : Μπορεί να ση ειωθεί ερεθι ός και κοκκίνι . Μπορεί να δακρύσουν τα τια πάρα

πολύ.

Β ρώση : Το στό και ο λαι ός πορ εί να πονάνε και να είναι κόκκινα.

Ει σπ νοή : Μπορεί να υπάρξει ερεθι ός του λαι ού αίσθη σφιξί τος στο στήθος. Η έκθεση

πορ εί να προκαλέσει βήχα ή αναπνευστικό συριγ .

Κα θυστ ερηµένες  / 6µεσες επ ιδράσεις : Μπορεί να ανα ένονται επιδράσεις ετά από βραχυχρόνια έκθεση.

4.3. Ε νδειξη οιασδ ήπ οτε απ αιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπ είας

Αµεση  / Ει δική θεραπ εία : Θα πρέπει να διατίθεται εξοπλι ός λουτρού οφθαλ ών στις εγκαταστάσεις.

Τµηµα  5: Μέτρα για την κατα πο λέµηση της π υρκ αγιάς

5.1. Πυροσβεστ ικά µέσα

Μέσα π υρόσβεσης : Πρέπει να χρησι οποιο ύνται κατάλληλα έσα πυρόσβεσης για την περιβάλλουσα

πυρκαγιά. Χρησι οποι είτε ψεκαζό ενο νερό για την ψύξη των δοχείων

5.2. Ει δικοί κίνδυνοι π ου πρ οκύπτ ουν από την ουσ ία ή το µείγµα

Κί νδυνοι από την έκθεση : Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς .

5.3. Συστ άσεις για τους π υροσβέστ ες

Συστ άσεις για τους π υροσβέστ ες : Χρησι οποι είτε αυτόνο αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτική ενδυ ία

για την αποφυγή επαφής το δέρ και τα τια.

Τµηµα  6: Μέτρα για την αντιµετώ π ιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπ ικές πρ οφυλάξεις , πρ οστ ατευτικός εξοπ λισµός και διαδικα σ ίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπ ικές πρ οφυλάξεις : Ανατρέξτε στο ση είο 8 του ∆∆Α για λεπτο έρειες σχετικά την προσωπική

προστασία. Ε άν βρίσκεστε στην ύπαιθρο ην πλησιάζετε από την διεύθυνση κινήσεως

(συνεχ ...)
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του ου. Ε άν βρίσκεστε στην ύπαιθρο κρατήστε τους παρατηρητές έξω από τον

και κριά από το ση είο κινδύνου. Ση δέψτε τη ολυ ένη περιοχή πινακίδες και

ποδί στε την πρόσβαση εξουσιοδοτη ένου προσωπικού. Τοποθ ετήστε τα δοχεία που

παρουσιάζουν διαρροές το ση είο διαρροής προς τα πάνω για να αποφευχθεί η

διαφυγή του υγρού.

6.2. Περιβαλλ οντικές πρ οφυλάξεις

Περιβαλλ οντικές πρ οφυλάξεις : Μην απορρίψετε στην αποχέτευση ή τους ποτ ούς . Περιορίστε τη διαφυγή τοίχω

προστασίας όχθης .

6.3. Μέθοδοι και υλικά για π εριορισµό και καθαρισµό

∆ια δικα σ ίες καθαρισµού : Πραγ τοποι είτε απορρόφη ση έσα σε ξηρό έδαφος ή . Μεταφέρετε σε δοχείο

περισυλλογής και ανακύκλωσης που κλείνει και φέρει την κατάλληλη σή νση για

διάθεση κατάλληλη έθοδο.

6.4. Παραπ οµπή σε άλλα τµήµατα

Παραπ οµπή σε άλλα τµήµατα: Ανατρέξτε στο ση είο 8 του ∆∆Α .

Τµηµα  7: Χε ιρισµός και απο θήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό

Απ αιτήσεις χειρισµού : Αποφεύγετε την επαφή την ουσία. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται

επαρκώς . Μη χειρίζεστε σε κλειστό χώρο . Αποφύγετε το σχη τι ή τη διασπορά

ο ιχλών στον αέρα.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπ εριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων

Συνθήκες απ οθήκευσης : Να φυλάσσε ται σε δροσερό, καλά αεριζό ενο έρος. Το δοχείο να διατηρείται

ερ ητικά κλει ένο. Το δάπεδο της αποθή κης πρέπει να είναι στεγανό για να

ε ποδί ζεται η διαφυγή των υγρών .

7.3. Ει δική τελική χρήση ή χρ ήσεις

Ει δική τελική χρήση (εις ): ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

Τµηµα  8: 8λεγχος της έκθεσης /ατοµ ική π ροσ τασ ία

8.1. Παράµετροι ελέγχου

Ε π ικί νδυνα συστ ατικά :

PROPANE

Αναπ νεύσ ιµη σκόνηΟρ ια έκθεσης εργαζοµένων

8 ωρών : 15 λεπτών : 8 ωρών : 15 λεπτών :

GR 1800 mg/m3   -   -   -

(συνεχ ...)
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BUTANE

GR 2350 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

8.2. Ε λεγχοι έκθεσης

Μηχανολογικά µέτρα : Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αερίζεται επαρκώς . Το δάπεδο της αποθή κης πρέπει να

είναι στεγανό για να ε ποδί ζεται η διαφυγή των υγρών .

Αναπ νευστ ική πρ οστ ασ ία : Σε επείγουσα ανάγκη πρέπει να υπάρχει αυτόνο αναπνευστική συσκευή.

Προστ ασ ία χεριών : Προστατευτικά γάντια.

Προστ ασ ία µατιών : Γυαλιά ασφαλείας . Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κοντά δοχείο πλ ύσεως οφθαλ ού.

Προστ ασ ία δέρµατος : Προστατευτική ενδυ ία.

Τµηµα  9: Φυσ ικές και χηµ ικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασ ικές φυσ ικές και χηµικ ές ιδιότητες

Κα τάστ αση : Αερόλυ

Χρώµα : Αχρω

Οσ µή : Χαρακτηριστική ο

Ταχύτητα εξάτµισης : Ταχεία

Οξειδωτικό : ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

∆ια λυτότητα στο νερό : Μη ίξι

Ε π ίσης διαλυτό σε : Τα περισσότερα οργανικά διαλύ τα.

Ιξώδες : Μη ιξώδες

Σηµείο  / π εριοχή ζέσης : ∆ε διατίθενται δεδο ένα. Σηµείο  / π εριοχή τήξης : ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

Ορ ια αναφλεξ. %: χαµηλότερο : ∆ε διατίθενται δεδο ένα. ανώτερο : ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

Σηµείο ανάφλεξης : -40 Συντελ . καταν . οκτανόλη /νερό : ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

Αυτοαναφλεξιµότητα: >300 Πίεση ατµών : ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

Σχετική π υκνότητα: ∆ε διατίθενται δεδο ένα. pH: ∆εν ισχύει.

VOC g/l: ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

9.2. Αλλ ες π ληροφορίες

Αλλ ες π ληροφορίες : ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

Τµηµα  10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. ∆ραστ ικότητα

∆ραστ ικότητα: Σταθερό υπό τις συνιστώ ενες συνθήκες εταφοράς ή αποθή κευσης.

10.2. Χηµική στ αθερότητα

Χηµική στ αθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

(συνεχ ...)
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10.3. Πιθανότητα επ ικί νδυνων αντιδράσεων

Ε π ικί νδυνες αντιδράσεις : ∆εν θα προκύψουν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες εταφοράς ή

αποθή κευσης. Η αποσύνθεση ενδέχεται να προκύψει την έκθεση στις συνθήκες ή στα

υλικά που παρατίθενται παρακάτω.

10.4. Συνθήκες πρ ος απ οφυγήν

Συνθήκες να απ οφεύγονται : Θερ ότητα.

10.5. Μη συµβατά υλικά

Υλικά να απ οφεύγονται : Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Ισχυρά οξέα.

10.6. Ε π ικί νδυνα πρ οϊόντα απ οσύνθεσης

Ε π ικ . πρ οϊόντα απ οσύνθ .: Κατά την καύση εκλύει τοξικούς καπνούς .

Τµηµα  11: Τοξικολογικές π ληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επ ιπτ ώσεις

Ε π ικί νδυνα συστ ατικά :

N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE

IPR MUS LD50 212 mg/kg

Σχετικοί κίνδυνοι για ουσ ία :

Κ ίνδυνος Οδός Βάση

∆ιάβρωση και ερεθι ός του
δέρ τος

DRM Ε πικίνδυνος: υπολογι ένο

Συµπτ ώµατα  / Οδοί έκθεσης

Ε π αφή µε το δέρµα : Μπορεί να υπάρξει ερεθι ός και κοκκίνι στο ση είο επαφής.

Ε π αφή µε τα µάτια : Μπορεί να ση ειωθεί ερεθι ός και κοκκίνι . Μπορεί να δακρύσουν τα τια πάρα

πολύ.

Β ρώση : Το στό και ο λαι ός πορ εί να πονάνε και να είναι κόκκινα.

Ει σπ νοή : Μπορεί να υπάρξει ερεθι ός του λαι ού αίσθη σφιξί τος στο στήθος. Η έκθεση

πορ εί να προκαλέσει βήχα ή αναπνευστικό συριγ .

Κα θυστ ερηµένες  / 6µεσες επ ιδράσεις : Μπορεί να ανα ένονται επιδράσεις ετά από βραχυχρόνια έκθεση.

Τµηµα  12: Οικολογικές π ληροφορίες

12.1. Το ξικότητα

Οικοτοξικότητα ∆ε διατίθενται δεδο ένα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικα νότητα απ οικοδόµησης

Ανθεκτικότ . και απ οικοδόµηση : Μη βιοαποδο ού ενο.

(συνεχ ...)
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12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσ ώρευσης

∆υνατότητα βιοσυσσ ώρευσης : ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης

12.4. Κι νητικότητα στο έδαφος

Κι νητικότητα: Απορροφάται εύκολα στο έδαφος.

12.5. Απ οτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

ΑΒΤ : Αυτή η ουσία δεν αναγνωρίζεται ως ουσία ABT/vPvB.

12.6. Αλλ ες αρνητικές επ ιπτ ώσεις

Αλλ ες δυσµενείς επ ιπτ ώσεις : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανι ούς . Τοξικό για τους οργανι ούς του εδάφους .

Τµηµα  13: Στοιχεία σχ ετικά µε τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης απ οβλήτων

Ε π ιχειρήσεις διάθεσης : Μεταφέρετε σε κατάλληλο δοχείο και κανονίστε παραλαβή από ειδική εταιρεία

διάθεσης.

Σηµείωση : Υπενθυ ίζεται στο χρήστη ότι ενδέχεται να ισχύουν διατάξεις σε εθνικό ή

περιφερειακό επίπ εδο σχετικά τη διάθεση.

Τµηµα  14: Πληροφορίες σχ ετικά µε τη µεταφορά

14.1. Αριθµός ΟΗΕ

Αριθ. Η.Ε .: UN1950

14.2. Οικεία ονοµασ ία απ οστ ολής ΟΗΕ

Ονοµασ ία µεταφορέα: AEROSOLS

14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

Τάξη µεταφοράς : 2

14.4. Οµάδα συσκευασ ίας

14.5. Περιβαλλ οντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλ οντικά επ ικί νδυνος : Ναι Θαλάσσ ιος ρύπ ος : <χι

14.6. Ει δικές πρ οφυλάξεις για τον χρήστη

Ει δικές πρ οφυλάξεις : Κ ία ειδική προφύλαξη.

Κωδικός σήρραγας : E

Κα τηγορία µεταφοράς : 3

Τµηµα  15: Στοιχεία σχ ετικά µε τη νοµο θεσ ία

15.1. Κα νονισµοί /νοµοθεσ ία σχ ετικά µε την ασφάλεια , την υγεία και το π εριβάλλ ον για την ουσ ία ή το µείγµα

15.2. Αξιολόγηση χηµικ ής ασφάλειας

(συνεχ ...)
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Τµηµα  16: Αλλ ες π ληροφορίες

Αλλ ες π ληροφορίες

Αλλ ες π ληροφορίες : ∆ελτιο δεδο ενων ασφαλειας συ φωνα την οδηγια 453/2010.

* υποδ εικνύει κεί ενο στο Σ∆Σ που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.

Φράσεις κινδύνου από σ . 2 / 3: H220: Ε ξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

H222: Ε ξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυ .

H224: Υγρό και ατ οί εξαιρετικά εύφλεκτα.

H229: Περιέκτης υπό πί εση: πορ εί να εκραγεί αν θερ νθεί.

H301: Τοξικό σε περίπτω ση κατάποσης.

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτω ση κατάποσης και διείσδυσης στις

αναπνευστικές οδούς .

H311: Τοξικό σε επαφή το δέρ .

H315: Προκαλεί ερεθι του δέρ τος.

H331: Τοξικό σε περίπτω ση εισπνοής.

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που

βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από παρατετ ή επανειλη ένη έκθεση

<αναφέρεται η οδός έκθεσης>

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανι ούς , κροχρόνιες επιπτ ώσεις.

H412: Ε πιβλαβές για τους υδρόβιους οργανι ούς , κροχρόνιες επιπτ ώσεις.

Απ αλλ ακτική ρήτρα : Οι παραπάνω πληροφορίες θεωρούνται ορθές χωρίς αυτό να ση ίνει ότι είναι

παντελώς πλήρεις. Πρέπει να χρησι οποιο ύνται ως οδηγός όνο. Αυτή η εταιρεία δε

θεωρείται υπεύθυνη για οιεσδήποτε ζη ίες προκύπτουν από το χειρι του παραπάνω

προϊό ντος ή από την επαφή αυτό.

(τελική σελίδα)


