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* ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Interflon Assembly Grease
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Λιπαντικά µέσα / λιπαντικά υλικά

· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
· Παραγωγός/προµηθευτής:
Interflon b.v.
P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal
The Netherlands
Tel: +31(0)165.55.39.11
Fax: +31(0)165.53.80.82
Email: service@interflon.com
www.interflon.com

· Παροχή πληροφοριών: Product safety department
· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Tel: +31 (0)165 55 39 11 (Monday to Friday from 8:30am to 17:00pm)

* 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.

· Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή οδηγία 1999/45/ΕΚ εκπίπτει

· Ιδιαίτερες ενδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον:
Το προϊόν δεν υπόκειται σε υποχρέωση χαρακτηρισµού βάσει της διαδικασίας υπολογισµών του "Γενικού
Κανονισµού Ταξινόµησης Συνθέσεων της ΕΕ" στην τελευταία του έκδοση.

· Σύστηµα ταξινόµησης:
Η ταξινόµηση είναι αντίστοιχη µε τους επίκαιρους καταλόγους της ΕΚ, έχει όµως επεκταθεί βάσει υποδείξεων
ειδικών συγγραµµάτων και δηλώσεων εταιρειών.

· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008εκπίπτει
· Εικονογράµµατα κινδύνου εκπίπτει
· Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει

· ∆ηλώσεισ κινδυνου εκπίπτει
· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ:
Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια για ABT ουσίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) Νο 1907/2006, Παράρτηµα ΧΙΙΙ.

· ΑΑαΒ:
Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια για AAαB ουσίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) Νο 1907/2006, Παράρτηµα
ΧΙΙΙ.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· 3.2 Μείγµατα
· Περιγραφή: Μίγµα ορυκτέλαιων, σύµπλεγµα παχυντή λιθίου, πρόσθετων και Teflon®.

(συνέχεια στη σελίδα 2)
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· Επικίνδυνες ουσίες περιεχοµένου: εκπίπτει
· SVHC
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει «πολύ µεγάλη ανησυχία» (SVHC), που είναι πολύ επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία
ή το περιβάλλον. (SVHC <0,1% (g/g) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), άρθρο 57).

· 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: Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρµα
· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια µε ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούµενο νερό για αρκετή ώρα.

· µετά από κατάποση: Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συµβουλευτείτε γιατρό.
· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

· 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε 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.
Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.
CO2, άµµο, πυροσβεστική σκόνη. Μη χρησιµοποιείτε νερό.
αφρό

· Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Σε περίπτωση υπερθερµάνσεως ή πυρκαϊάς µπορεί να αναπτυχθούν τοξικά αέρια.
µονοξείδιον του άνθρακος (CO)
Υδροφθόριο και άλλες φθοριούχες ενώσεις.

· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Χρησιµοποιείστε µία οποιαδήποτε αναπνευστική συσκευή.
Χρησιµοποιήστε µέσα ατοµικής προστασίας.

* ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φορέστε την ατοµική σας προστατευτική ενδυµασία.
Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ολίσθησης εξ' αιτίας της εκροής/εκχύσεως του προϊόντος.

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

· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Συλλέγονται µηχανικά.
Απορρίψτε τα άχρηστα υλικά µε αλκαλικό καθαριστικό.

(συνέχεια στη σελίδα 3)
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· 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 ∆εν απαιτείται να λάβετε ιδιαίτερα µέτρα.
· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης: ∆εν απαιτείται λήψη ειδικών µέτρων.

· 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: Καµία ειδική αξίωση.
· Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης: καµία
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

· Συµπληρωµατικές υποδείξεις για τη διαµόρφωση των τεχνικών εγκαταστάσεων:
Καµία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.

· 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.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείµµατος και στο τέλος της αργασίας.
Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε και µην εισπνέετε ταµπάκο.

· Προστασία για την αναπνοή: ∆εν είναι απαραίτητο
· Προστασία για τα χέρια:
∆εν απαιτούνται γάντια χηµικής προστασίας
Λόγω µη πραγµατοποίησης δοκιµών δεν µπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το
παρασκεύασµα / το χηµικό µείγµα.
Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαµβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθµό διαπερατότητας και την
υποβάθµιση.

· Υλικό γαντιών
∆εν χρειάζεται να λειφθούν ειδικά µέτρα.
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι στην ουσία ένα
παρασκεύασµα που αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν µπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού
κατασκευής των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.
Η εµπειρία κατέδειξε ότι τα γάντια από νεοπρένιο, νιτριλίο και PVC, παρέχουν επαρκή προστασία.
Χρόνος ρήξης: < 60 λεπτών

· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
∆εν χρειάζεται να λειφθούν ειδικά µέτρα.

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Οι χρόνοι διείσδυσης δεν προσδιορίζεται µε τη µέθοδο EN 374 Μέρος 3.
· Προστασία για τα µάτια: ∆εν είναι απαραίτητο.
· Προστασία για το σώµα: Προστατευτική ενδυµασία εργασίας (EN340).

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Γενικές πληροφορίες
· Όψη:

Μορφή: πηλώδες

Χρώµα: ανοικτό καστανό
· Οσµή: Λιπαρό

· Όριο οσµής: Μη καθωρισµένο.

· Τιµή pH: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: Μη χρησιµοποιήσιµο
Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Σηµείο αναφλέξεως: > 250 °C

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή αερίου: Μη καθωρισµένο.

· Θερµοκρασία αναφλέξεως: > 300 °C

· Θερµοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθωρισµένο.

· Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

· Κίνδυνος εκρήξεως: ∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: Μη καθωρισµένο.
ανώτερα: Μη καθωρισµένο.

· Πίεση ατµού: Μη χρησιµοποιήσιµο

· Πυκνότητα σε 20 °C: 0,92 g/cm³
· Σχετική πυκνότητα Μη καθωρισµένο.
· Πυκνότητα ατµών Μη χρησιµοποιήσιµο
· Ταχύτητα ατµοποίησης Μη χρησιµοποιήσιµο

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό: αδιάλυτο

· Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο) Μη καθωρισµένο.

· Ιξώδης ιδιότητα:
δυναµική σε 20 °C: 950 Pas
κινηµατική: Μη χρησιµοποιήσιµο

· 9.2 Άλλες πληροφορίες ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

 GR 
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ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

· 10.1 ∆ραστικότητα
· 10.2 Χηµική σταθερότητα
· Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
Προς αποφυγήν της θερµικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερµανθεί.

· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.
· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 10.5 Μη συµβατά υλικά: Ισχυρά όξινα µέσα.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
Θερµική διάσπαση µπορεί να παράγει µονοξείδιο του άνθρακα και εν µέρει έκαψαν υδρογονάνθρακες
απελευθερώνονται. Από 400 °C φθορίου ενώσεις.

* ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Κίνδυνος άµεσης τοξικότητας: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· στο δέρµα: ∆εν προκαλεί ερεθισµό.
· στο µάτι: ∆εν προκαλεί ερεθισµό.
· Ευαισθητοποίηση: ∆εν είναι γνωστή καµία ευαισθητοποίηση.
· Υποξεία έως χρόνια κατάσταση τοξικότητας: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Συµπληρωµατικές τοξικολογικές ενδείξεις:
Με κατάλληλο χειρισµό και σκοπιµότητα χρήσεως το προϊόν από δική µας πείρα και από τις πληροφορίες που
έχουµε δεν προξενεί καµία βλάβη στην υγεία.
Ο ατµός που προκαλείται από τη θερµική αποσύνθεση των φθοριούχων πολυµερών συµβαίνουν στον άνθρωπο
µπορεί να προκαλέσει πολυµερές απαγωγό πυρετός µε συµπτώµατα γρίπης, ειδικά όταν τα µολυσµένα καπνό.

· Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Το προϊόν αυτό δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόµησης ΚΜΤ (καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες, τοξικές για την
αναπαραγωγή ουσίες).

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· 12.1 Τοξικότητα
· Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:
∆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:
Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια για ABT ουσίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) Νο 1907/2006, Παράρτηµα ΧΙΙΙ.

· ΑΑαΒ:
Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια για AAαB ουσίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) Νο 1907/2006, Παράρτηµα
ΧΙΙΙ.

(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

* ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη

· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
· Σύσταση: ∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 25

· Ακάθαρτες συσκευασίες:
· Σύσταση: Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

· 14.1 Αριθµός UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA εκπίπτει

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

· 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· τάξη εκπίπτει

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA εκπίπτει

· 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 73/78 και του κώδικα IBC Μη χρησιµοποιήσιµο

· UN "Model Regulation": - 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία

· 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

· 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.

· ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα: Product safety department.
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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· Για πληροφορίες απευθυνθείτε:
Head Laboratory
Email: service@interflon.com

· 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)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση   
 GR 


