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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Ultra FG

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και
αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Μέσο ολίσθησης / Λιπαντικό µέσο

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Παραγωγός/προµηθευτής:
INGERSOLL RAND COMPANY
800B BEATY STREET
DAVIDSON
28036, NC
USA
Tel: +01-704-655-4000

1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Ελλάδα: Κεντρο ∆ηλητηριασεων: +30 210 779 3777 (24h)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν δεν ταξινοµείται, σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.

2.2 Στοιχεία επισήµανσης
Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008: Μη χρησιµοποιήσιµο
Εικονογράµµατα κινδύνου: Μη χρησιµοποιήσιµο
Προειδοποιητική λέξη: Μη χρησιµοποιήσιµο
∆ηλώσεισ κινδυνου: Μη χρησιµοποιήσιµο
Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
Περιέχει N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2 Μείγµατα
Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου:
94270-86-7 N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine
0,1-<0,25%
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Συµπληρωµατικές υποδείξεις:
Για την εξήγηση των αναφερόµενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες: ∆εν απαιτούνται ειδικά µέτρα.
µετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
µετά από επαφή µε το δέρµα: Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυµα.
(συνέχεια στη σελίδα 2)

41.0.9

Σελίδα: 2/6

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 19.06.2015

Αριθµός έκδοσης 1

Αναθεώρηση: 19.06.2015

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Ultra FG
(συνέχεια από τη σελίδα 1)
µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια κάτω από τρεχούµενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι
ενοχλήσεις συµβουλευτείτε τον γιατρό.
µετά από κατάποση: Μην διεγείρετε εµετό, ζητήστε αµέσως τη βοήθεια γιατρού.

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής
θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων
διαστάσεων µε εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.
Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό µε πλήρη εκτίναξη

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης
ανάγκης
Μακρυά από πηγές αναφλέξεως.
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά
γενικώς, πριονόσκονη).

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Να προφυλάσσεται από τη ζέστη και την άµεση ακτινοβολία ηλίου.
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:
∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
καταστάσεων
Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Καµία ειδική αξίωση.
Υποδείξεις συναποθήκευσης: ∆ιατηρείται χωριστά από οξειδωτικές ουσίες.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισµένες µορφές του, σε δροσερό και ξηρό µέρος.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1 Παράµετροι ελέγχου
Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που ωφείλουν να
επιτηρούνται:
Το προϊόν δεν περιέχει σηµαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα
έπρεπε να ελέγχονται..
Συµπληρωµατικές υποδείξεις: Σαν βάση χρησιµοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι παρασκευάσµατος.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας
Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά µέτρα όσον αφορά το µεταχειρισµό χηµικών προϊόντων.
Προστασία για την αναπνοή: ∆εν είναι απαραίτητο
Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.
Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των
οδηγιών της ΕΕ 89/686/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτή.
Προστασία για τα µάτια:
Προστατευτικά γυαλιά.

Προστασία για το σώµα: Προστατευτική ενδυµασία εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Όψη:
Μορφή:
Χρώµα:

υγρό
κεχριµπάρι

Οσµή:
Όριο οσµής:

σχεδόν άοσµο
Μη καθωρισµένο.

Τιµή pH:

Μη καθωρισµένο.

Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης:

∆εν είναι προσδιωρισµένο

Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως:

∆εν είναι προσδιωρισµένο

Σηµείο αναφλέξεως:

264 °C (ASTM D 92)

Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή
αερίου:
Μη χρησιµοποιήσιµο
Θερµοκρασία αναφλέξεως:

Μη καθωρισµένο.

Θερµοκρασία αποσυνθέσεως:

Μη καθωρισµένο.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Κίνδυνος εκρήξεως:

∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα:
ανώτερα:

Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.

Ιδιότητες εξάπλωσης της πυρκαγιάς

Μη καθωρισµένο.

Πίεση ατµού:

Μη καθωρισµένο.

Πυκνότητα σε 20 °C:

0,86 g/cm³

Σχετική πυκνότητα

Μη καθωρισµένο.

Πυκνότητα ατµών

Μη καθωρισµένο.

Ταχύτητα ατµοποίησης

Μη καθωρισµένο.

∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό:

Μη καθωρισµένο.

Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο)

Μη καθωρισµένο.

Ιξώδης ιδιότητα:
δυναµική:
κινηµατική:

Μη καθωρισµένο.
Μη καθωρισµένο.

9.2 Άλλες πληροφορίες

∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1 ∆ραστικότητα ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία.
10.2 Χηµική σταθερότητα
Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
∆εν αποσυντίθεται αν η χρησιµοποίησή του γίνεται κανονικά.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Μακριά από φωτιά, πηγές σπινθήρων και άµεσο ηλιακό φως.
10.5 Μη συµβατά υλικά: Ισχυρά οξέα. Ισχυρά αλκάλια. Ισχυρές οξειδωτικές ουσίες.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα.
ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
STOT-εφάπαξ έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
STOT-επανειληµµένη έκθεση
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Τοξικότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα
Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Γενικές οδηγίες:
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (∆ική µας εκτίµηση): ελαφρώς επικίνδυνο
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση µη
αραιωµένο ή σχετικά σε µεγάλες ποσότητες.

12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη χρησιµοποιήσιµο
ΑΑαΒ: Μη χρησιµοποιήσιµο

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Σύσταση: Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Ακάθαρτες συσκευασίες:
Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
ADR, ADN, IMDG, IATA

Μη χρησιµοποιήσιµο

14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
ADR, ADN, IMDG, IATA

Μη χρησιµοποιήσιµο

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά
ADR, ADN, IMDG, IATA
τάξη

Μη χρησιµοποιήσιµο

14.4 Οµάδα συσκευασίας
ADR, IMDG, IATA

Μη χρησιµοποιήσιµο

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
Marine pollutant:

Όχι

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μη χρησιµοποιήσιµο
14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το
παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL και
τον κώδικα IBC
Μη χρησιµοποιήσιµο
ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την
ουσία ή το µείγµα
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
(συνέχεια στη σελίδα 6)

41.0.9

Σελίδα: 6/6

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31
Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 19.06.2015

Αριθµός έκδοσης 1

Αναθεώρηση: 19.06.2015

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Ultra FG
(συνέχεια από τη σελίδα 5)

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.
ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.
Σχετικές σειρές
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

