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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
Σήµα κατατεθέν 
 

: MOLYKOTE(R) G-5032 GREASE 
 

Κωδικός προΐόντος 
 

: 000000000004045748 
 

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

Χρήση της Ουσίας/του 
Μείγµατος 
 

: Λιπαντικά και πρόσθετα λιπαντικών 
 

1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας 
Εταιρεία 
 

: Dow Corning Europe S.A. 
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C 
B-7180  Seneffe 
 

Τηλέφωνο 
 

: English Tel: +49 611237507 
Deutsch Tel:  +49 611237500 
Français Tel:  +32 64511149 
Italiano Tel:  +32 64511170 
Español Tel:  +32 64511163 
 

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του ατόµου 
υπεύθυνου για το SDS 
 

: sdseu@dowcorning.com 
 

1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 
Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350 
Dow Corning (Wiesbaden 24h)  Tél: +49 61122158 
Dow Corning (Seneffe 24h)    Tel: +32 64 888240 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος 

Ταξινόµηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
Μη επικίνδυνη ουσία ή µείγµα. 

Ταξινόµηση (67/548/EOK, 1999/45/EK) 
Μη επικίνδυνη ουσία ή µείγµα. 

2.2 Στοιχεία επισήµανσης 

Επισήµανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) 
Μη επικίνδυνη ουσία ή µείγµα. 
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2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
Καµία γνωστή. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 

3.2 Μείγµατα 
Χηµικός χαρακτηρισµός 
 

: Ένωση σιλικόνης 
 

Επικίνδυνα περιεχόµενα συστατικά  
Παρατηρήσεις :  ∆εν υπάρχουν επικίνδυνα συστατικά 

 
 

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 

4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 
Προστασία των προσώπων 
που παρέχουν πρώτες 
βοήθειες 
 

:  ∆εν είναι απαραίτητες ιδιαίτερες προφυλάξεις για τις πρώτες 
βοήθειες. 
 

Σε περίπτωση εισπνοής 
 

:  Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε το θύµα στο καθαρό 
αέρα. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εµφανισθούν 
συµπτώµατα. 
 

Σε περίπτωση επαφής µε το 
δέρµα 
 

:  Πλένετε προληπτικά µε νερό και σαπούνι. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εµφανισθούν 
συµπτώµατα. 
 

Σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια 
 

:  Ξεπλύνετε τα µάτια προληπτικά µε νερό. 
Σε περίπτωση εµφανίσεως διαρκούς ερεθισµού, υποβληθείτε 
αµέσως σε ιατρική εξέταση. 
 

Σε περίπτωση κατάποσης 
 

:  Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. 
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εµφανισθούν 
συµπτώµατα. 
Πλύνετε το στόµα σχολαστικά µε νερό. 
 

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες 
Καµία γνωστή. 

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Μεταχείριση 
 

: Αντιµετωπίστε τα συµπτώµατα και στηρίξτε τον ασθενή. 
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ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 

5.1 Πυροσβεστικά µέσα 
Kατάλληλα πυροσβεστικά 
µέσα 
 

:  Εκνέφωµα νερού 
Αφρός σταθερός σε αλκοόλη 
Ξηρά χηµικά µέσα πυρόσβεσης 
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά 
µέσα 
 

:  Καµία γνωστή. 
 

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την 
καταπολέµηση της 
πυρκαγιάς 
 

:  Η έκθεση σε καύσιµα προϊόντα µπορεί να είναι κίνδυνος για 
την υγεία. 
 

Επικίνδυνα προϊόντα 
καύσεως 
 

:  Οξείδια του άνθρακος 
Οξείδιο του πυριτίου 
Φορµαλδεΰδη 
Ενώσεις φθορίου 
 

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Ειδικός προστατευτικός 
εξοπλισµός για τους 
πυροσβέστες 
 

:  Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναµη 
αναπνευστική συσκευή, όταν είναι απαραίτητο. 
Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας.  
 

Ειδικές µέθοδοι πυρόσβεσης 
 

: Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για 
τις συνθήκες και το περιβάλλον. 
Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιµοποιείστε ψέκασµα 
νερού. 
Αφαιρέστε τα ακέραια δοχεία από την περιοχή πυρκαγιάς, εάν 
αυτό είναι ασφαλές να το πράξετε. 
Εκκενώστε την περιοχή. 
 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Προσωπικές προφυλάξεις 
 

:  Ακολουθήστε τις συµβουλές για ασφαλή χειρισµό και τις 
συστάσεις για ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. 
 

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Περιβαλλοντικές 
προφυλάξεις 
 

:  Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται. 
Εµποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισµό, αν αυτό 
είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. 
Το µολυσµένο νερό πλύσεως συλλέγεται και διατίθεται. 
Ειδοποιείστε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σηµαντικός 
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διασκορπισµός και δεν µπορεί να περιοριστεί. 
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 
Μέθοδοι καθαρισµού 
 

:  Συγκεντρώστε µε αδρανές µέσο απορρόφησης. 
Για µεγάλες κηλίδες, παράσχετε αντιπληµµυρικά αναχώµατα ή 
άλλες κατάλληλες στεγανές ζώνες για να αποτρέψετε την 
εξάπλωση του υλικού. Εάν είναι δυνατή η άντληση του υλικού 
που προέρχεται από τα αντιπληµµυρικά αναχώµατα, 
αποθηκεύσετε το ανακτηθέν υλικό στον κατάλληλο περιέκτη. 
Καθαρίστε τα υπολειπόµενα υλικά της κηλίδας µε τον 
κατάλληλο προσροφητή. 
Οι τοπικοί ή εθνικοί κανονισµοί ενδέχεται να εφαρµοστούν σε 
περίπτωση απελευθέρωσης και απόρριψης του υλικού αυτού, 
καθώς και όσων υλικών και τεµαχίων χρησιµοποιήθηκαν κατά 
τον καθαρισµό των απελευθερωµένων ουσιών. Θα πρέπει να 
προσδιορίσετε ποιοι κανονισµοί είναι εφαρµοστέοι. 
Στις ενότητες 13 και 15 του παρόντος φύλλου ασφαλείας 
δεδοµένων παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις 
ορισµένων τοπικών ή εθνικών κανονισµών. 
 

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 
Βλέπε τµήµατα: 7, 8, 11, 12 και 13. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
Τεχνικά µέτρα 
 

: ∆είτε Μηχανικά µέτρα στο τµήµα ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 
 

Τοπικός/Γενικός εξαερισµός 
 

: Χρησιµοποιείτε µόνο µε κατάλληλο εξαερισµό. 
 

Υποδείξεις για ασφαλή 
χειρισµό 
 

: Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα 
προστασίας πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη. 
Φροντίστε να αποτρέψετε τις διαρροές, τα απόβλητα και να 
ελαχιστοποιήσετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. 
 

Μέτρα υγιεινής 
 

:  Βεβαιωθείτε ότι οι πίδακες πλύσης οφθαλµών και τα ντους 
ασφαλείας βρίσκονται κοντά στο χώρο εργασίας. Όταν το 
χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. Πλύνετε 
τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 
Απαιτήσεις για χώρους 
αποθήκευσης και δοχεία 
 

:  Αποθηκεύεται σε δοχεία που µε σωστή σήµανση. 
Αποθηκεύεται σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες εθνικές νοµικές 
διατάξεις.  
 

Υποδείξεις για κοινή 
αποθήκευση 
 

: Μην αποθηκεύετε µε τους ακόλουθους τύπους προϊόντων: 
Ισχυρά οξειδωτικά µέσα 
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7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
Ειδική χρήση ή χρήσεις 
 

:  Αυτές οι προφυλάξεις προορίζονται για χειρισµό σε 
θερµοκρασία δωµατίου. Η χρήση σε υψηλή θερµοκρασία ή οι 
εφαρµογές αεροζόλ/σπρέι ενδέχεται να απαιτήσουν 
επιπρόσθετες προφυλάξεις. 
 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 

8.1 Παράµετροι ελέγχου 
∆εν περιέχει καµία ουσία µε οριακή τιµή έκθεσης στο χώρο εργασίας. 

8.2 Έλεγχοι έκθεσης 

Τεχνικά προστατευτικά µέτρα 
Η επεξεργασία µπορεί να σχηµατίσει επικίνδυνες ενώσεις (βλ. τµήµα 10). 
Λάβατε µέτρα καλού εξαερισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους. 
Ελαχιστοποιήστε συγκεντρώσεις έκθεσης στο χώρο εργασίας. 

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός 
Προστασία των µατιών :  Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισµό: 

Προστατευτικά γυαλιά 
 

Προστασία των χεριών 
    Παρατηρήσεις 
 

: Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείµµατα και κατά το τέλος της 
εργασίας.  
 

Προστασία του δέρµατος και 
του σώµατος 

:  Μετά από επαφή πλύνετε τις επιφάνειες του δέρµατος πολύ 
καλά. 
 

Προστασία των 
αναπνευστικών οδών 

:  Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της 
αναπνοής. 
 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
Όψη 
 

: Γράσο 
 

Χρώµα 
 

:  λευκό 
 

Οσµή 
 

:  άοσµο 
 

Όριο οσµής 
 

:  ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

pH 
 

: Mη εφαρµόσιµο  
 

Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Αρχικό σηµείο ζέσης και : Mη εφαρµόσιµο  
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περιοχή ζέσης 
 
Σηµείο ανάφλεξης 
 

: > 200 °C 
Μέθοδος: Μέθοδος Seta κλειστού δοχείου 
 

Ταχύτητα εξάτµισης 
 

:  Mη εφαρµόσιµο  

Aναφλεξιµότητα (στερεό, 
αέριο) 
 

: ∆εν ταξινοµήθηκε ως κίνδυνος αναφλεξιµότητας 
 

Ανώτερο όριο έκρηξης 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  

Κατώτερο όριο έκρηξης 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  

Πίεση ατµών 
 

: Mη εφαρµόσιµο  
 

Σχετική πυκνότης ατµών 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Σχετική πυκνότητα 
 

: 1,2 
 
 

∆ιαλυτότητα (διαλυτότητες) 
Υδατοδιαλυτότητα 

 
: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  

 
Συντελεστής κατανοµής: n-
οκτανόλη/νερό 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Θερµοκρασία αποσύνθεσης 
 

:  ∆εν υπάρχουν στοιχεία  
 

Ιξώδες 
Ιξώδες, δυναµικό 

 
: Mη εφαρµόσιµο  

 
Εκρηκτικές ιδιότητες 
 

: Μη εκρηκτικό 
 

Οξειδωτικές ιδιότητες 
 

: Η ουσία ή το µείγµα δεν ταξινοµείται ως οξειδωτικό. 
 

9.2 Άλλες πληροφορίες 
Μοριακό βάρος 
 

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 

10.1 ∆ραστικότητα 
Μη ταξινοµηµένο ως κίνδυνος αντιδραστικότητας. 

10.2 Χηµική σταθερότητα 
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες. 

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
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Επικίνδυνες αντιδράσεις 
 

:  Η χρήση σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να σχηµατίσει 
ιδιαίτερα επικίνδυνες ενώσεις. 
Μπορεί να αντιδράσει µε ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες. 
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης θα σχηµατιστούν σε 
αυξηµένες θερµοκρασίες. 
 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 
Συνθήκες προς αποφυγήν 
 

: Καµία γνωστή. 
 

10.5 Μη συµβατά υλικά 
Υλικά προς αποφυγή 
 

:  Οξειδωτικά µέσα 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
Θερµική διάσπαση 
 

: Φορµαλδεΰδη 
 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 
Πληροφορίες για πιθανές 
οδούς έκθεσης 
 

: Επαφή µε το δέρµα 
Κατάποση 
Επαφή µατιών 
 

Οξεία τοξικότητα!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος!
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος: ∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!
Ευαισθητοποίηση της αναπνοής: ∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες. 

Καρκινογένεση 
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή 
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες. 

STOT-εφάπαξ έκθεση!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

STOT-επανειληµµένη έκθεση!
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!
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Τοξικότητα αναρρόφησης 
∆εν ταξινοµείται µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες.!

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 

12.1 Τοξικότητα 
∆εν υπάρχουν στοιχεία 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 
∆εν υπάρχουν στοιχεία 

12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης 
∆εν υπάρχουν στοιχεία 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 
∆εν υπάρχουν στοιχεία 

12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 
∆ίχως σηµασία 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 
∆εν υπάρχουν στοιχεία 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη 

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 
Προϊόν :  Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών 

υπηρεσιών. 
Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι Κωδικοί 
των Αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα. 
Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον 
χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες 
διάθεσης αποβλήτων. 
 

Μη καθαρισµένες 
συσκευασίες (πακέτα) 

:  Απορρίπτεται σαν µη χρησιµοποιηµένο προΐόν. 
Τα άδεια δοχεία πρέπει να µεταφέρονται σε εγκεκριµένο 
µέρος διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. 
 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά 

14.1 Αριθµός ΟΗΕ 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 
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14.4 Οµάδα συσκευασίας 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
∆εν ελέγχεται ως επικίνδυνο αγαθό 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 
Mη εφαρµόσιµο 

14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του 
κώδικα IBC 

Παρατηρήσεις :  ∆εν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται. 

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 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις 
εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χηµικών 
προϊόντων 
 

: Mη εφαρµόσιµο 

REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση 
ουσιών που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία ( Άρθρο 
59). 
 

: Mη εφαρµόσιµο 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
 

: Mη εφαρµόσιµο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 850/2004 για τους έµµονους 
οργανικούς ρύπους 
 

: Mη εφαρµόσιµο 

Seveso II - Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων 
ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες
  Mη εφαρµόσιµο 

 
Seveso III: Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες .
  Mη εφαρµόσιµο 

 

Τα συστατικά του προϊόντος αυτού περιέχονται στους παρακάτω καταλόγους: 
KECI 
 

:  Όλα τα συστατικά καταχωρούνται, απαλλάσσονται ή 
γνωστοποιούνται. 
 
 

REACH 
 

:  Όλα τα συστατικά είναι (προ-)καταγεγραµµένα ή 
απαλλάσσονται. 
 
 

TSCA :  Όλες οι χηµικές ουσίες σε αυτό το υλικό περιλαµβάνονται στην 
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 ή απαλλάσσονται από την καταχώρηση στον κατάλογο των 
χηµικών ουσιών του νόµου περί ελέγχου των τοξικών ουσιών. 
 
 

AICS 
 

:  Όλα τα συστατικά καταχωρούνται ή απαλλάσσονται. 
 
 

IECSC 
 

:  Όλα τα συστατικά καταχωρούνται ή απαλλάσσονται. 
 
 

ENCS/ISHL 
 

:  Όλα τα συστατικά είναι καταχωρηµένα στο ENCS / ISHL ή 
απαλλάσσονται από την καταχώρηση στον κατάλογο. 
 
 

Κατάλογοι 

AICS (Αυστραλία), DSL (Καναδάς), IECSC (Κίνα), REACH (Ευρωπαϊκή Ενωση), ENCS 
(Ιαπωνία), ISHL (Ιαπωνία), KECI (Κορέα), NZIoC (Νέα Ζηλανδία), PICCS (Φιλιππίνες), TCSI 
(Ταϊβάνη), TSCA (ΗΠΑ) 

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 
∆εν έχει πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας. 

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 

Περαιτέρω πληροφορίες 
Πηγές των σηµαντικών 
δεδοµένων που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη του ∆ελτίου 
∆εδοµένων Ασφαλείας 
 

:  Εσωτερικά τεχνικά δεδοµένα, δεδοµένα από τα ∆∆Α πρώτων 
υλών, αποτελέσµατα αναζήτησης της δικτυακής πύλης OOΣΑ 
eChem και τoν Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων, 
http://echa.europa.eu/ 
 

 
Στοιχεία όπου έχουν γίνει αλλαγές στην προηγούµενη έκδοση επισηµαίνονται στο σώµα αυτού 
του εγγράφου µε δύο κάθετες γραµµές. 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (SDS) ανταποκρίνοτναι στις 
γνώσεις µας κατά το χρόνο της έκδοσσής τους. Οι πληροφορίες προορίζονται µόνο σαν 
καθοδήγηση για σωστό χειρισµό, χρήση, αποθήκευση, µεταφορά, διάθεση και έκλυση και δεν 
θεωρούνται ως εγγύηση ή προδιαγραφ΄λη ποιόττας για οποιονδήποτε τύπο. Οι πληροφορίες 
αφορούν µόνο το ειδικό υλικό που αναφέρεται στην αρχή του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας 
και ενδεχοµένως να µην ισχύει σε περίπτωση που το υλικό αυτό του ∆ελτίου ∆εδοµένων 
χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες από αυτή που 
αναφέρεται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων. Οι χρήστες του υλικού να λαµβάνουν υπόψη τους τις 
πληροφορίες και συστάσεις σε σχέση µε τη χρήση που επιθυµού, σε σχέση µε τη διαδικασία 
και αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένης και της καταλληλότητας του υλικού του ∆ελτίου 
∆εδοµένων Ασφαλείας στο τελικό προίόν του χρήστη, κατά περίπτωση. 
 
GR / EL 
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