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 ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ 

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

ΥΓΡΟΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Hella Pagid -- 

DOT 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΒΡΑΣΜΟΥ >260°C ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΒΡΑΣΜΟΥ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ <165°C. 

Αριθμός προϊόντος: 

8DF 355 360-002 (355.360-002), sales quantity: 24 x 250 ml  

8DF 355 360-012 (355.360-012), sales quantity: 24 x 500 ml  

8DF 355 360-022 (355.360-022), sales quantity: 10 x 1000 ml  

8DF 355 360-032 (355.360-032), sales quantity: 4 x 5000 ml  

8DF 355 360-042 (355.360-042), sales quantity: 1 x 20000 ml  

8DF 355 360-001 (355.360-001), sales quantity: 24 x 250 ml, UFI Code: RQ05-R1GH-J10Y-82T3  

8DF 355 360-011 (355.360-011), sales quantity: 24 x 500 ml, UFI Code: HJ15-T1DG-M10W-VGMR  

8DF 355 360-021 (355.360-021), sales quantity: 10 x 1000 ml, UFI Code: RE25-V19F-P10U-GWFD  

8DF 355 360-031 (355.360-031), sales quantity: 4 x 5000 ml, UFI Code: K935-X16E-R10T-3A91  

8DF 355 360-041 (355.360-041), sales quantity: 1 x 20000 ml, UFI Code: X445-013D-T10R-RR3P 

 

1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις: 

Πολυαλκυλενο αιθερογλυκόλες & Πολυγλυκόλες. Υδραυλικό υγρό για χρήση σε συστήµατα πέδησης και σύµπλεξης 

αυτοκινήτων, για χρήση από τον καταναλωτή. 

Αντενδεικνυόµενες χρήσεις: διαφορετική από τις ανωτέρω αναφερόµενες χρήσεις. 

 

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας: 

HELLA PAGID GmbH 

Lüschershofstr. 80 

45356 Essen / Germany 

www.hella-pagid.com 

Phone: +49 (0) 201 217600 30 

E-mail: service@hella-pagid.com 

 

1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: + 44 (0) 20 8864 4414  
(7—17 ∆ευ—Παρ GMT, ηχογραφηµένο µήνυµα έκτακτης ανάγκης εκτός ωραρίου λειτουργίας).  

Εναλλακτικά, στο Ηνωµένο Βασίλειο δίσκοs τηλεφώνου 111 για τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης  

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των κέντρων δηλητήρια, σε άλλες χώρες, δείτε το 

http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/ ιστοσελίδα Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας από την οποία 

µπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο κέντρων δηλητήρια στα διάφορα κράτη µέλη. 
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ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΌΤΗΤΑΣ 

 

2.1 Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP 

H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.Ταξινόµηση του µείγµατος: 

 

2.2 Στοιχεία επισήµανσης 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΉ 

Φράσεις H: 

H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.Ταξινόµηση του µείγµατος: 

Φράσεις P: 

P102 – ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ. 

P305 + P351 + P338 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΛΕΠΤΑ. ΕΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ. 

P337 + P313 – ΕΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ / ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΡΟ. 

P301 + P311 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ΓΙΑΤΡΟ/… 

 

2.3 Άλλοι Κίνδυνοι 

Το προϊόν δεν κατατάσσεται ως εύφλεκτο ή καύσιµο αλλά καίγεται. 

Το προϊόν δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για ουσίες ΑΒΤ ή αΑαΒ. 

 

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ 

 

3.1 Ουσίες 

∆εν εφαρµόζεται. 

 
3.2 Μείγµατα: 
Ονοµασία: Μίγµα από πολυγκλυκολαιθέρες, , εστέρες αιθερογλυκόλης και πολυγλυκόλες µε πρόσθετα αντιδιαβρωτικά και 
αντιοξειδωτικά µέσα. 
 

Ονομασία 
Αριθμός 

EU. 
Αριθμός 

CAS. 

Αριθμός 
καταχώρησης του 

REACH: 

Συγκέντ
ρωση 

(%) 

Εικονογρά
μματα 

κατηγορίας Φράσεις H.  

2-(2-(2-
Βουτοξυαιθοξυ)
αιθοξυ)αιθανόλη 

205-592-6 143-22-6 01-2119531322-53 20 - 45 
GHS05 
Κίνδυνος 

Eye Dam. 1 H318 

Διαιθυλενογλυκό
λη 

203-872-2 111-46-6 01-2119457857-21 0 - 10 
GHS07 
Προσοχή 

Acute Tox. 4 H302 

Μεθυλαιθέρας 
της 

διαιθυλενογλυκό
λης 

203-906-6 111-77-3 01-2119475100-52 0 – 3 
GHS08 
Προσοχή 

Repr. 2 H361d 

2-(2-
βυτοξυαιθοξυ)αι

θανόλη 
203-961-6 112-34-5 01-2119475104-44 0 - 3 

GHS07 Eye Irrit. 2 
H319 

 

 

Για το πλήρες κείµενο των φράσεω R και H: ανατρέξτε στην ενότητα 16. 
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ΤΜΗΜΑ 4. ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ 

 

4.1 .Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών: 

Γενική συµβουλή: Το προσωπικό παροχής πρώτων βοηθειών θα πρέπει να φροντίζει για την αυτοπροστασία του και να 

χρησιµοποιεί το συνιστώµενο ρουχισµό προστασίας – βλέπε ενότητα 8. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 

Μέτρα: 

- Ζητήστε άµεση ιατρική φροντίδα και παρουσιάστε την ετικέτα. 

- Αν ο ασθενής έχει πλήρεις αισθήσεις, πλύνετε το στόµα του µε νερό και χορηγήστε του άφθονο νερό για να πιει. 

- Αν η ιατρική φροντίδα καθυστερεί και ο ενήλικας έχει καταπιεί αρκετές γουλιές, χορηγήστε 90-120 ml δυνατού αλκοολούχου 

ποτού, όπως για παράδειγµα αλκοολούχα ποτά 40% v/v. 

- Σε περίπτωση παιδιού, χορηγήστε αναλογικά µικρότερη ποσότητα µε αναλογία 2 ml/kg σωµατικού βάρους. 

- Ποτέ µη χορηγείτε τίποτα από το στόµα σε ένα αναίσθητο άτοµο. 

- Προκαλέστε εµετό µόνο υπό ιατρική επίβλεψη. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: 

Μέτρα: 

- Αποµακρύνετε το θύµα σε χώρο που αερίζεται καλά – και διατηρήστε το σε αναπαυτική θέση. 

- Αν η ανάρρωση δεν είναι ταχεία, ζητήστε ιατρική φροντίδα. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: 

Μέτρα: 

- Αφαιρέστε τα ρυπασµένα ρούχα. 

- Πλύνετε το προσβεβληµένο δέρµα µε σαπούνι και νερό. 

- Αν ο ερεθισµός επιµένει, ζητήστε ιατρική φροντίδα. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 

Μέτρα: 

- Πλύνετε το µάτι µε άφθονο νερό τουλάχιστον για 10 λεπτά. 

- Αν ο ερεθισµός επιµένει, ζητήστε ιατρική φροντίδα.  

 

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες:  

Τα πιο σηµαντικά συµπτώµατα και επιπτώσεις περιγράφονται στις ενότητες 2 και 11. 

  

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:  

Το ιατρικό προσωπικό που επιδιώκει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες παραπέµπεται στην Υπηρεσία Πληροφοριών 

∆ηλητηριάσεων, η οποία µπορεί να δώσει συµβουλές σε τέτοιες περιπτώσεις. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένο αντίδοτο και θεραπεία 

για υπερβολική έκθεση. Η αντιµετώπιση θα πρέπει να στοχεύειστον έλεγχο των συµπτωµάτων και την κλινική κατάσταση του 

ασθενούς. Η παρουσία διαιθυλενογλυκόλης υποδηλώνει ότι το προϊόν µπορεί να διαθέτει µηχανισµό δηλητηρίασης παρόµοιο µε 

εκείνον της αιθυλενογλυκόλης και ότι µπορεί να είναι υποβοηθητική αντιµετώπιση παρόµοια µε εκείνη που εφαρµόζεται στη 

δηλητηρίαση από αιθυλενογλυκόλη. 

 

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ 
5.1. Πυροσβεστικά µέσα: 
5.1.1. Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα 
Αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα ή νερό (αχλύς ή λεπτό εκνέφωµα). 
5.1.2. Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέσα: 
Πίδακες νερού (παρόλο που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ψύξη παρακείµενων δοχείων). 
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα: 
Κανένας ειδικός κίνδυνος – τα προϊόντα καύσης µπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ή ερεθιστικούς ατµούς. Τα δοχεία µπορούν να 
διαρραγούν λόγω του σχηµατισµού αερίων σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά. 
 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Θα πρέπει να χρησιµοποιείται εξοπλισµός προστασίας µατιών. Να διατηρείτε τα δοχεία ψυχρά µε ψεκασµό νερού. 
Σε ακραίες συνθήκες, θα πρέπει να χρησιµοποιείται αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώµατος και στολή προστασίας. 
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ΤΜΗΜΑ 6. ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
6.1.1 Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης: 
Αποµακρύνετε τα µη προστατευµένα άτοµα. Στον τόπο του ατυχήµατος επιτρέπετε την είσοδο µόνο σε καλά εκπαιδευµένους 
ειδικούς που φορούν την κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. 
6.1.2. Για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: 
Αποτρέψτε την µη-απαραίτητη είσοδο του προσωπικού στο χώρο της διαρροής. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και 
τα ρούχα. Κατά τον καθαρισµό µεγάλων διαρροών, θα πρέπει να φοράτε κατάλληλο ρουχισµό προστασίας, 
συµπεριλαµβανοµένων µέσων προστασίας των µατιών και αδιαπέρατων γαντιών-βλέπε ενότητα 8 για λεπτοµέρειες. 
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: 
Αποτρέψτε την εισροή στο αποχετευτικό σύστηµα, σε τάφρους ή σε ποταµούς. Αν συµβεί αυτό, ενηµερώστε τις αρχές που 
περιλαµβάνονται. Αποτρέψτε την εκτεταµένη ρύπανση του εδάφους. 
 
6.3. Μέθοδοι Και Υλικά Για Περιορισµό Και Καθαρισµό: 
Περιορίστε τη διαρροή χρησιµοποιώντας άµµο ή απορροφητικά φράγµατα. Ορισµένες διαρροές µπορούν να απορροφηθούν 
χρησιµοποιώντας πανιά ή απορροφητικούς κόκκους. Αφαιρέστε όλο το υλικό σε κατάλληλο δοχείο για επακόλουθη διάθεση. 
Τοποθετήστε κατάλληλη σήµανση στο ∆οχείο Περισυλλογής. Πλύνετε την προσβεβληµένη περιοχή µε άφθονο νερό. 
 
6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα: 
τµήµατα 8 και 13. 
 

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό: 
Προληπτικά µέτρα για ασφαλή χειρισµό 
Χειρισµός σύµφωνα µε τις καλές πρακτικές της βιοµηχανικής υγιεινής και ασφάλειας. 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά το χειρισµό αυτού του προϊόντος. 
Πλύνετε τα χέρια καλά µετά από τη χρήση. 
Τεχνικά µέτρα: 
Αποφύγετε οποιαδήποτε µέθοδο χειρισµού η οποία παράγει οµίχλη ή εκνεφώµατα. 
Πρόληψη πυρκαγιάς και έκρηξης: 
∆εν υπάρχει συγκεκριµένη συνταγή. 
 
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων: 
Τεχνικά µέτρα και συνθήκες αποθήκευσης: 
Το υγρό των φρένων απορροφά το νερό από την ατµόσφαιρα – να διατηρείτε πάντα τα δοχεία ερµητικά κλειστά. 
Αποφύγετε τη µόλυνση µε οποιαδήποτε άλλη ουσία, ειδικά µε ορυκτέλαια µε τα οποία δεν είναι συµβατή. 
Μη συµβατά υλικά: ορυκτέλαια. Ισχυρά οξειδωτικά µέσα. Για την ασφάλεια του χρήστη, το υγρό των φρένων δεν θα πρέπει ποτέ 
να είναι ρυπασµένο µε οποιαδήποτε άλλη ουσία. 
Υλικά συσκευασίας: Κατάλληλα δοχεία χύδην αποθήκευσης είναι τα δοχεία µαλακού/ανοξείδωτου χάλυβα εξοπλισµένα µε 
αναπνευστικό σύστηµα ξηρού αέρα ή χαλύβδινα βαρέλια µε αεροστεγή κεφαλή. 
 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: 
Οι χρήστες παραπέµπονται στις Προδιαγραφές SAE J1707 “Service Maintenance of Brake Fluids” 
 
 
ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8.1. Παράµετροι ελέγχου: 
Τιµές ορίου επαγγελµατικής έκθεσης: 
Μεθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης (CAS: 111-77-3): 8 ώρες: 50,14 mg/m3; 10 ppm 
2-(2-βυτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (CAS: 112-34-5): 8 ώρες: 67,5 mg/m3; 10 ppm; βραχυπρόθεσµος: 100,1 mg/m3; 15 ppm 
 
Τιµές DNEL: 
Πληροφορίες αναφορικά µε τα συστατικά: 
2-(2-(2-Βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ)αιθανόλη (Αριθµός CAS. 143-22-6): 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές: 50 mg/kg/ηµέρα 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση – συστηµικές επιδράσεις, εισπνοή 195 mg/m3 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές 25 mg/kg/ηµέρα 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, εισπνοή 117 mg/m3 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, κατάποση 2,5 mg/kg/ηµέρα 
2-(2-βυτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (Αριθµός CAS.112-34-5): 
Εργάτης, Βραχυχρόνια έκθεση – τοπικές επιδράσεις, εισπνοή: 101,2 mg/m3 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές: 20 mg/kg/ηµέρα 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές 67 mg/m3 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση – συστηµικές επιδράσεις, εισπνοή 50,6 mg/m3 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές 10 mg/kg/ηµέρα 
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Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, εισπνοή 34 mg/m3 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, κατάποση 1,25 mg/kg/ηµέρα 
∆ιαιθυλενογλυκόλη (Αριθµός CAS. 111-46-6): 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές: 106 mg/kg/ηµέρα 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές 60 mg/m3 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές 53 mg/kg/ηµέρα 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, εισπνοή 12 mg/m3 
Μεθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης (Αριθµός CAS. 111-77-3): 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές: 0,53 mg/kg/ηµέρα 
Εργάτης, Μακροχρόνια έκθεση - συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές 50,1 mg/m3 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, δερµατικές 0,27 mg/kg/ηµέρα 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, εισπνοή 25 mg/m3 
Μακροχρόνια έκθεση καταναλωτή – συστηµικές επιδράσεις, κατάποση 1,5 mg/kg/ηµέρα 
Τιµές PNEC: 
Πληροφορίες αναφορικά µε τα συστατικά: 
2-(2-(2-Βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ)αιθανόλη (Αριθµός CAS. 143-22-6): 
Νερό (γλυκό νερό) 1,5 mg/l 
Νερό (θαλασσινό νερό) 0,25 mg/l 
Νερό (διαλείπουσες απελευθερώσεις) 5,0 mg/l 
STP: 200 mg/l 
Ίζηµα γλυκού νερού 5,77 mg/kg/ξ.β. ιζήµατος 
Ίζηµα θαλασσινού νερού 0,13 mg/kg/ξ.β. εδάφους 
Έδαφος 0,45 mg/kg/ξ.β. ιζήµατος 
Στοµατική 111 mg/kg/φαγητό 
2-(2-βυτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (Αριθµός CAS.112-34-5): 
Νερό (γλυκό νερό) 1,0 mg/l 
Νερό (θαλασσινό νερό) 0,1 mg/l 
Νερό (διαλείπουσες απελευθερώσεις) 3,9 mg/l 
STP: 200 mg/l 
Ίζηµα γλυκού νερού 4,0 mg/kg/ξ.β. ιζήµατος 
Ίζηµα θαλασσινού νερού 0,4 mg/kg/ξ.β. ιζήµατος 
Έδαφος 0,4 mg/kg/ξ.β. εδάφους 
Στοµατική 56 mg/kg/φαγητό 
∆ιαιθυλενογλυκόλη (Αριθµός CAS. 111-46-6): 
Νερό (γλυκό νερό) 10 mg/l 
Νερό (θαλασσινό νερό) 1 mg/l 
Νερό (διαλείπουσες απελευθερώσεις) 10 mg/l 
STP: 199,5 mg/l 
Ίζηµα γλυκού νερού 20,9 mg/kg/ξ.β. ιζήµατος 
Έδαφος 1,53 mg/kg/ξ.β. εδάφους 
Μεθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης (Αριθµός CAS. 111-77-3): 
Νερό (γλυκό νερό) 12 mg/l 
Νερό (θαλασσινό νερό) 1,2 mg/l 
Νερό (διαλείπουσες απελευθερώσεις) 12 mg/l 
STP: 10000 mg/l 
Ίζηµα γλυκού νερού 44,4 mg/kg/ξ.β. ιζήµατος 
Ίζηµα θαλασσινού νερού 0,44 mg/kg/ξ.β. ιζήµατος 
Έδαφος 2,44 mg/kg/ξ.β. εδάφους 
Στοµατική 0,9 mg/kg/φαγητό 
 Πληροφορίες αναφορικά µε το προϊόν: 
 

DNEL Οδός έκθεσης  Συχνότητα της 
έκθεσης:  

Σημειώσεις:  

Εργαζόμενος  Καταναλωτής  

ΜΠ.  ΜΠ.  Δερματική  Βραχυπρόθεσμη 
(οξεία)  

Μακροπρόθεσμη 

(επαναλαμβανόμενη) 

ΜΠ.  

ΜΠ.  ΜΠ.  Αναπνευστική  Βραχυπρόθεσμη 
(οξεία)  

Μακροπρόθεσμη 

(επαναλαμβανόμενη)  

ΜΠ.  

ΜΠ.  ΜΠ.  Στοματική  

 
Βραχυπρόθεσμη 
(οξεία)  

Μακροπρόθεσμη 

(επαναλαμβανόμενη)  

ΜΠ.  

 
PNEC Συχνότητα της έκθεσης:  

 
Σημειώσεις:   

Νερό  
 

Έδαφος  
 

έρας  
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ΜΠ.  ΜΠ.  ΜΠ.  Βραχυπρόθεσμη (μια φορά)  
Μακροπρόθεσμα (συνεχής)  

ΜΠ.  

ΜΠ.  ΜΠ.  ΜΠ.  Βραχυπρόθεσμη (μια φορά)  

Μακροπρόθεσμα (συνεχής)  
ΜΠ.  

ΜΠ.  ΜΠ.  ΜΠ.  Βραχυπρόθεσμη (μια φορά)  

Μακροπρόθεσμα (συνεχής)  
ΜΠ.  

 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης: 
Στην περίπτωση επικίνδυνου υλικού χωρίς επιβαλλόµενο όριο συγκέντρωσης στον χώρο εργασίας, είναι ευθύνη του εργοδότη 
να κρατάει το επίπεδο συγκέντρωσης στο ελάχιστο δυνατό, στο οποίο η επικίνδυνη ουσία δεν βλάπτει τους εργαζοµένους 
σύµφωνα µε τα διαθέσιµα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα. 
Συνιστάται τεχνικές παρακολούθησης Προσωπικά παρακολούθησης του αέρα. Ένα ισχύον πρότυπο είναι το ΕΝ 14042. 
8.2.1 Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι 
Κατά την εκτέλεση της εργασίας, απαιτείται κατάλληλη φροντίδα ώστε να αποτρέπεται το στάξιµο στα ρούχα και τα δάπεδα και η 
επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. 
Χρησιµοποιείτε καλές πρακτικές βιοµηχανικής υγιεινής στο πλαίσιο προσέγγισης περίδεσης ελέγχου. 
Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν απαιτούνται τεχνικά µέτρα ελέγχου. Σε περίπτωση θέρµανσης ή ψεκασµού υγρού, συνιστάται ο 
τοπικός εξαερισµός µε φίλτρο/πλυντρίδα. 
8.2.2. Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός: 
1. Προστασία των µατιών/του προσώπου: Χρησιµοποιείτε γυαλιά καλής εφαρµογής (EN 166) ή µάσκα προστασίας όπου υπάρχει 
κίνδυνος πιτσιλίσµατος (το ακρυλικό ή το PVC προτιµώνται έναντι του πολυκαρβονικού υλικού που µπορεί να προσβληθεί από το 
υγρό των φρένων). Σε τοποθεσίες όπου υπάρχει κίνδυνος ακούσιας έκθεσης θα πρέπει να παρέχονται εγκαταστάσεις πλύσης 
µατιών. 
2. Προστασία του δέρµατος: 
a. Προστασία των χεριών: Χρησιµοποιείτε αδιαπέρατα γάντια ανθεκτικά σε χηµικές ουσίες (ΕΝ 374) για την αποφυγή 
παρατεταµένης ή επανειληµµένης επαφής. Το βουτυλικό καουτσούκ, το φυσικό καουτσούκ, το ελαστικό νιτριλίου και το PVC 
είναι κατάλληλα υλικά. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας διαθέσιµων τύπων γαντιών, παρακαλούµε ανατρέξτε στα στοιχεία του 
κατασκευαστή για το χρόνο διάτρησης. Σε περίπτωση παρατεταµένης επαφής, συνιστάται η χρήση γαντιού µε κατηγορία 
προστασίας 6 (χρόνος διάτρησης > 480 λεπτά). 
b. Άλλα µέτρα: Εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος σηµαντικής έκθεσης, χρησιµοποιείτε αδιαπέρατο ολόσωµο ρουχισµό. Συνιστάται η 
διάθεση λουτρών σε θέσεις όπου ενδέχεται να σηµειωθεί ακούσια έκθεση. 
3. Αναπνευστική προστασία: ∆εν χρειάζεται υπό φυσιολογικές συνθήκες. Μπορούν να χρησιµοποιούνται αναπνευστικές 
συσκευές κλειστού κυκλώµατος ή αναπνευστικές συσκευές για οργανικούς ατµούς (Α-P2) σε θέσεις όπου το προϊόν θερµαίνεται 
ή ψεκάζεται, ενώ δεν είναι πρακτική η λήψη µηχανικών µέτρων ελέγχου. 
4. Θερµικοί κίνδυνοι: δεν υπάρχουν στοιχεία. 
8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: 
∆εν υπάρχει συγκεκριµένη συνταγή. 
Οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 8 είναι εφαρµόσιµες µόνο σε κανονικές συνθήκες χρήσεως και χειρισµούΕάν οι 
συνθήκες διαφέρουν από τις κανονικές ή η εργασία γίνεται σε ακραίες συνθήκες, συµβουλευτείτε ειδικό πριν πάρετε 
αποφάσεις σχετικά µε άλλες αναγκαίες προφυλάξεις και πρόσθετα µέτρα ασφάλειας. 
 

 
ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ Ι∆ΙΌΤΗΤΕΣ 
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες: 

 

Παράµετροι:                  Μέθοδος ελέγχου:         Σηµειώσεις: 

1. Όψη:         ∆ιαυγές υγρό – άχρωµο έως φαιοκίτρινο            οπτική  παρόλο που µερικά υγρά  

                φρένων µπορεί να είναι 

 χρωµατισµένα) 

2. Όριο οσµής·                 ήπια 

3. Όριο οσµής·         πολύ ασθενής οσµή 

4. pH:     7,0 – 11,50  SAE J1703 

5. σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως:  < - 50°C   SAE J1703 

6. αρχικό σηµείο ζέσης και περιοχή ζέσης:  > 260°C   SAE J1703 

7. Σηµείο ανάφλεξης·     > 100°C   IP 35 

8. Ταχύτητα εξάτµισης:    αµελητέα 

9. Αναφλεξιµότητα:         ΜΠ. 

10. Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα  

ή όρια εκρηκτικότητας·:    µη-πτητικό 

11. Πίεση ατµών:    < 2 mbars  Reid 

12. Σχετική πυκνότητα·   ΜΠ. 

13. ∆ιαλυτότητα:  Στο νερό: αναµίξιµο σε οποιαδήποτε αναλογία 
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Σε αιθανόλη: αναµίξιµο σε οποιαδήποτε αναλογία 

14. Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό· < 2,0  όλα τα κύρια συστατικά, ΟΟΣΑ 117 

15. θερµοκρασία αποσύνθεσης·   > 300 °C   ASTM D 286 

16. θερµοκρασία αποσύνθεσης·   > 300 °C 

17. Ιξώδες:     περ. 5 – 10 cSt  20°C, ASTM D 445 

18. Εκρηκτικές ιδιότητες·   µη-εκρηκτικό 

19. Οξειδωτικές ιδιότητες.   µη-οξειδωτικό 

 
 

9.2. Άλλες πληροφορίες: 
Πυκνότητα (20°C): 1,020 – 1,070 g/ml (DIN 51757) 
 
 
ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  

10.1. ∆ραστικότητα: 

Καµία επικίνδυνη αντίδραση όταν η αποθήκευση και ο χειρισµός γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις. 

10.2. Χηµική σταθερότητα 

Το προϊόν είναι σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Οι αιθερογλυκόλες µπορούν να σχηµατίσουν υπεροξείδια κατά την αποθήκευσή τους 

Οι αιθερογλυκόλες µπορούν να αντιδράσουν µε ελαφρά µέταλλα µε την εξέλιξη του υδρογόνου. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Μην πραγµατοποιείτε διύλιση µέχρι του σηµείου ξήρανσης χωρίς να κάνετε δοκιµή για σχηµατισµό υπεροξειδίου. 

10.5. Μη συµβατά υλικά 

Ορυκτέλαια, ισχυρά οξειδωτικά µέσα. Για την ασφάλεια του χρήστη, το υγρό των φρένων δεν θα πρέπει ποτέ να είναι ρυπασµένο 

µε οποιαδήποτε άλλη ουσία. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
∆εν υπάρχουν στοιχεία.  
 
ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ  
 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
Οξεία τοξικότητα: δεν υπάρχουν στοιχεία. 
Ερεθισµός: ερεθίζει τα µάτια. 
διαβρωτικότητα: δεν υπάρχουν στοιχεία. 
ευαισθητοποίηση· δεν υπάρχουν στοιχεία. 
Τοξικότητα επανειληµµένης δόσης: δεν υπάρχουν στοιχεία. 
καρκινογένεση· δεν υπάρχουν στοιχεία. 
µεταλλαξιγένεση· δεν υπάρχουν στοιχεία. 
τοξικότητα για την αναπαραγωγή. δεν υπάρχουν στοιχεία. 
11.1.1 Προκειµένου για ουσίες προς καταχώριση περίληψη των αποτελεσµάτων της δοκιµής: 
ΜΠ. 
11.1.2. Σχετικά τοξικολογικά δεδοµένα: 
LD50 (αρουραίος, λήψη από το στόµα) ≥ 5000 mg/kg (Εµπειρία από σπάνιες περιπτώσεις υποδεικνύει ότι η θανάσιµη δόση στον 
άνθρωπο θα µπορούσε να είναι µικρότερη). 
LD50 (δερµατικός, κουνέλι): ≥ 3000 mg/kg 
11.1.3. Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης 
Σε περιπτωση καταποσησ, σε περιπτωση εισπνοησ, σε περιπτωση επαφησ µε το δερµα, σε περιπτωση επαφησ µε τα µατια. 
11.1.4. Συµπτώµατα που σχετίζονται µε τα φυσικά, χηµικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά: 
Κατάποση: Το προϊόν έχει χαµηλή οξεία τοξικότητα από το στόµα. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση κατάποσης σηµαντικής 
ποσότητας, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στους νεφρούς, η οποία σε ακραίες περιπτώσεις, θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
νεφρική ανεπάρκεια, κώµα ή θάνατο. Άλλα συµπτώµατα της υπερβολικής έκθεσης περιλαµβάνουν επιδράσεις στο κεντρικό 
νευρικό σύστηµα, κοιλιακές ενοχλήσεις, µεταβολική οξέωση, πονοκέφαλο και ναυτία. 
Εισπνοή – Απίθανο να είναι επικίνδυνο κατά την εισπνοή σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος λόγω της χαµηλής πίεσης ατµών. Σε 
περίπτωση εισπνοής του προϊόντος σε υψηλές θερµοκρασίας ή σε µορφή αερολύµατος, µπορεί να προκληθεί ερεθισµός του 
αναπνευστικού συστήµατος (βλέπε παραπάνω). 
Εισπνοή ∆εν αναµένεται κίνδυνος λόγω εισπνοής. 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E.C. 453-2010 
21.11.2018 
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Επαφή µε το δέρµα: Η οξεία διαδερµική τοξικότητα είναι χαµηλή. Η εκτεταµένη επαφή µε τραυµατισµένο δέρµα θα µπορούσε να 
προκαλέσει την απορρόφηση επιβλαβών ποσοτήτων. 
Ερεθισµός: 
Σε περιπτωση επαφησ µε τα µατια: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. (Μέθοδος ∆οκιµής ΟΟΣΑ 405) Επαφή µε το δέρµα: Τα 
κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων (Μέθοδος ∆οκιµής ΟΟΣΑ 404) Η επανειληµµένη 
επαφή µπορεί να απολιπάνει το δέρµα και να προκαλέσει δερµατίτιδα. 
διαβρωτικότητα: Τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων. 
ευαισθητοποίηση· τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών. 
Τοξικότητα επανειληµµένης δόσης: ∆εν υπάρχουν αναφορές για µακροπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο. Έχουν 
αναφερθεί επιδράσεις ειδικής τοξικότητας στα όργανα στόχους (STOT)του ανθρώπου στο Νεφρό και στο γαστρεντερικό σωλήνα 
για διαιθυλενογλυκόλη ενός συστατικού. 
 
Καρκινογένεση· δεν υπάρχουν στοιχεία. 
µεταλλαξιγένεση· δεν υπάρχουν στοιχεία. 
τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης· ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα κύρια συστατικά προκαλούν σηµαντικά 
προβλήµατα γονιµότητας ή ανάπτυξης σε επίπεδα τα οποία δεν είναι από µόνα τους τοξικά για τα ζώα που περιλαµβάνονται. 
Ορισµένες µελέτες δείχνουν ότι ένα µικρο-συστατικό – η Μεθυλενοδιγλυκόλη – επηρεάζει την ανάπτυξη των εµβρύων και έχει 
ταξινοµηθεί ως R63 / H361d. 
11.1.5. Καθυστερηµένες και άµεσες επιπτώσεις καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και µακροχρόνια έκθεση 
ΜΠ. 
11.1.6. ∆ιαδραστικές επιπτώσεις: 
ΜΠ. 
11.1.7. Απουσία συγκεκριµένων δεδοµένων 
ΜΠ. 
11.1.8. Άλλες πληροφορίες 
ΜΠ. 
 
ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
12.1. Τοξικότητα 
Το προϊόν έχει χαµηλή οξεία τοξικότητα. 
LC50 (Oncorhynchus mykiss): > 100 mg/l/96h 
EC50 (Daphnia): ∆εν Καθορίζεται αλλά αναµένεται να είναι ουσιαστικά µη-τοξικό. 
EC50 (φύκος): ∆εν Καθορίζεται αλλά αναµένεται να είναι ουσιαστικά µη-τοξικό. 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης: 
Το προϊόν είναι εγγενώς βιοδιασπώµενο και αναµένεται να είναι άµεσα βιοδιασπώµενο βάσει των συστατικών του. ΟΟΣΑ 302Β 
(Zahn Wellals/EMPA) = 100% εξάλειψησε 21 ηµέρες. 
Αν εισαχθεί σε προσαρµοσµένες εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας νερού, δεν αναµένονται αρνητικές επιδράσεις στην 
αποσυνθετική δράση της ενεργού ιλύος. 
12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 
∆εν αναµένεται βιοσυσσώρευση. Χαµηλός POW για όλα τα βασικά συστατικά = < 2.0 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 
∆ιαλυτό στο νερό και διαχωρίζεται σε υδατική φάση. ∆εν αναµένεται εξαέρωση από το νερό στον αέρα. Κινητό στο νερό µέχρι να 
αποσυντεθεί. 
12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
Το προϊόν θεωρείται ότι δεν είναι ούτε «ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιµο και τοξικό» ούτε «άκρως ανθεκτικό και άκρως 
βιοσυσσωρεύσιµο» σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΙΙΙ του Κανονισµού ΕΚ 1907/2006. 
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις: 
Κατηγορία κινδύνου νερού (wgk, Γερµανικός κανονισµός, αυτο-κατάταξη): 1 – ελαφρώς επικίνδυνο για τα νερά. 
 
ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτω 
Πληροφορίες για την τελική διάθεση του προϊόντος: 
13.1.1. Πληροφορίες αναφορικά µε τη διάθεση του προϊόντος: 
∆ιαθέστε τα απόβλητα σύµφωνα µε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς. Στην Ε.Ε., τα χρησιµοποιηµένα υγρά φρένων 
κατατάσσονται ως Επικίνδυνο Απόβλητο. Συνιστάται η ελεγχόµενη αποτέφρωση ή η ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε σε 
χωµατερές ή στο αποχετευτικό σύστηµα. 
Ευρωπαϊκός Κωδικός Αποβλήτων: 
16 01 13 * υγρά φρένων 
* επικίνδυνα απόβλητα 
13.1.2. Πληροφορίες για την τελική διάθεση της συσκευασίας 
Συνιστάται η ρυπασµένη συσκευασία είτε να αποτεφρώνεται ή να καθαρίζεται και να αποστέλλεται για ανακύκλωση. 
13.1.3. Φυσικές/χηµικές ιδιότητες που δύνανται να επηρεάσουν τις επιλογές διαχείρισης αποβλήτων: 

9 von 11 



 

 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΥΓΡΟΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E.C. 453-2010 
14.12.2020 

∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
13.1.4. Οδηγίες για τη διαχείριση των λυµάτων: 
∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
13.1.5. Τυχόν ιδιαίτερες προφυλάξεις που αφορούν τις µεθόδους διαχείρισης αποβλήτων: 
ΜΠ. 
 
vz 

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 
Μη επικίνδυνο αγαθό κατά την έννοια των κανονισµών µεταφοράς! 
 
14.1. Αριθµός ΟΗΕ 
Κανένας 
14.2. Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 
Κανένας 
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 
Κανένας 
14.4. Οµάδα συσκευασίας 
Κανένας 
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
Μη-επικίνδυνο για το περιβάλλον 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
14.7. Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC 
∆εν εφαρµόζεται. 
 
 

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 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 , για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 790/2009 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2009 , περί τροποποίησης, µε σκοπό την προσαρµογή του 
στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 1999 για την 
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, 
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 , για την 
ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των 
οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 453/2010 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2010 , για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) 
15.2. Έκθεση χηµικής ασφάλειας: Ο προµηθευτής δεν έχει πραγµατοποιήσει αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας για αυτό το 
προϊόν. 
 
ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
16.1 Συντοµογραφίες και ακρώνυµα: 
DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. PNEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις. Επιπτώσεις ΚΜΤ 
(καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή). PBT: Ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιµο και τοξικό. vPvB 
Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιµη ουσία δ.ο.: δεν ορίζεται. δ.ε.: δεν εφαρµόζεται. OECD: Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
Πηγές των σηµαντικών δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη του δελτίου δεδοµένων: δεν υπάρχουν πληροφορίες. 
Πλήρες κείµενο των φράσεων R που αναφέρονται στα Κεφάλαια 2 και 3 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας: : 
R 22 - Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 
R 36 - Ερεθίζει τα µάτια. 
R 41 - Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 
R 63 - Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 
Πλήρες κείµενο των φράσεων H που αναφέρονται στα Κεφάλαια 2 και 3 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας: : 
H302 – Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
H361 – Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. 

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ E.C. 453-2010 
21.11.2018 
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16.2 Ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ: 
Φράσεις R: 
R 36 - Ερεθίζει τα µάτια. 
 
16.3 Στοιχεία επισήµανσης µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ 
 

     
 
     Xi 

 
Ερεθιστικό 

 
Φράσεις R: 
R 36 - Ερεθίζει τα µάτια. 
Φράσεις S: 
S 2 - Μακριά από παιδιά. 
S 26 - Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική 
συµβουλή. 
S 46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ήτην 
ετικέτα. 
16.4 Αναθεώρηση 
Οι αλλαγές σε αυτό το τεύχος του δελτίου δεδοµένων δηλώνονται από ένα µπαρ στο περιθώριο. 
16.5 Νοµική Αποποίηση 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι µε βάση την παρούσα γνώση και εµπειρία του Hella Pagid 
GmbH Στην αποτελεί ουδόλως του χρήστη αξιολόγηση του κινδύνου της χώρο εργασίας, όπως απαιτείται 
από άλλη νοµοθεσία ασφάλειας και υγείας. 
Hella Pagid GmbH  δεν, µε την παροχή αυτών των πληροφοριών, εγγυηθούµε ούτε εγγυάται 
συγκεκριµένες ιδιότητες ή ιδιότητες των παραδιδόµενων αγαθών. Είναι ευθύνη του 
αγοραστή να καθορίσει κατά πόσον τα εµπορεύµατα διέταξε είναι κατάλληλα για 
οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο µπορεί να απαιτηθεί. 
Πληροφορίες αυτές παρέχονται θέµα να Hella Pagid GmbH του ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, 
και ιδίως τις συνθήκες 9 και 14. 
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