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ΑΡ. ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

071

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Γυαλιστικό

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ

Autosmart International Ltd
Car Valet S.A.
Dimokratias Ave. 240
13562 Agioi Anargiroi,
Athens, Attica, Greece
www.autosmartinternational.com
Tel: +30 (0) 210 238 6808 (09:00 17:00)
Fax: +30 (0) 210 238 6466 (09:00 17:00)
info@autosmart.gr

ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ Mob: +30 (0) 6977 650744 (24hrs)
Tel: +30 (0) 210 238 6808 (09:00 - 17:00)
Fax: +30 (0) 210 238 6466 (09:00 - 17:00)

2 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TΩN ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Δεν σχετίζεται με κινδύνους για το περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ονομασία

Αριθμός EC:

Αριθμός CAS

Περιεχόμενο Κατάταξη

N.N-dialklyl,dicocodeimethylammoniumchloridesoluti
on in alcohol
OLEYLBIS(2-HYDROXYETHYL)AMINE
246-807-3

61789-77-3

1-5%

Xn;R22. C;R34. R10.

25307-17-9

1-5%

Xn;R22. C;R34. N;R50.

Κηροζίνη (πετρελαίου)

8008-20-6

10-30%

Xn;R65

232-366-4

Το Πλήρες Κείμενο όλων των Φράσεων Κινδύνου Παρουσιάζεται στην Παράγραφο 16

4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΕΙΣΠΝΟΉ
Μετακινήστε αμέσως το εκτεθειμένο άτομο σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.
KΑΤΆΠOΣΗ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΜΕΤΟΣ!. Ξεπλύνετε τη μύτη καλά. Πιείτε άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό! Εάν σημειωθεί εμετός, το
κεφάλι πρέπει να κρατηθεί χαμηλά, έτσι ώστε το περιεχόμενο του στομάχου να μην μπει στους πνεύμονες.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ
Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με νερό. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

5 ΜΕΤΡΑ ΓIA THN KATAΠOΛEMHΣH THΣ ΠYPKAΓIAΣ
ΜΈΣΑ ΠΥΡΌΣΒΕΣΗΣ
Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για τα γύρω υλικά.
EΙΔΙΚOΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ
Οξείδια Ανθρακας.

6 ΜΕΤΡΑ ΓIA THN ANTIMETΩΠIΣH TYXAIAΣ EKΛYΣHΣ
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ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
Για προσωπική προστασία, βλέπε σημείο 8.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
Μην αδειάζετε στην αποχέτευση, σε υδατορεύματα ή πάνω στο έδαφος.
ΜΈΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ
Μην μολύνετε το νερό ύδρευσης ή τις αποχετεύσεις. Συλλέξτε το χυμένο υγρό σε δοχεία, σφραγίστε τα ασφαλώς και παραδώστε τα για
διάθεση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς Πλύντε και καθαρίστε το χώρο με άφθονο νερό. Προσοχή! Οι επιφάνειες μπορεί να γίνουν
ολισθηρές.

7 ΧEIΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Αποφύγετε το χύσιμο, την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Να αποφεύγεται η εισπνοή σκόνης. Κατά την εφαρμογή και την ξήρανση μπορεί
να εκλυθούν αναθυμιάσεις διαλυτών.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Να φυλάσσεται στο ερμητικά κλεισμένο αρχικό δοχείο σε ξηρό και δροσερό μέρος.

8 ΕΛΕΓXOΣ THΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣTO ΠΡΟION/ATOMIKH ΠPOΣTAΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
WEL = Workplace Exposure Limits
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

PROCESS CONDITIONS
Πρέπει να υπάρχει ντους ματιών.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΜΈΤΡΑ
Δεν αναφέρονται ιδιαίτερες απαιτήσεις εξαερισμού, εκτός του ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους χωρίς
καλό εξαερισμό.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν το γενικό όριο υπερβαίνει το Συνιστώμενο
Εργασιακό Οριο Εκθεσης.
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΏΝ
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια από: Νεοπρένιο. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Το πιο κατάλληλο γάντι πρέπει να επιλέγεται αφού
συμβουλευτείτε τον προμηθευτή των γαντιών, ο οποίος μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον χρόνο αντοχής του υλικού των γαντιών.
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΏΝ
CwriV eidikh prostasia gia ta matia, alla mporei pantwV na creiazontai.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πρέπει να υπάρχει ντους ματιών. Φοράτε κατάλληλα ενδύματα για να προλάβετε επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
ΜΈΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΉΣ
ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! Πλύνετε στο τέλος κάθε εργασίας και πριν το φαγητό, το κάπνισμα και τη χρήση της τουαλέτας.
Πλύνετε καλά εάν το δέρμα έχει βραχεί ή μολυνθεί. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη κρέμα για
να αποφύγετε την ξηρότητα του δέρματος. Oταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
OΨN

Πυκνόρρευστο Uγρό

ΧΡΩΜΑ

Ανοικτό καστανό

ΟΣΜΉ

Hπιο

ΔΙΑΛΥΤΌΤΗΤΑ

Aδιάλυτο στο νερό Mπoρεί vα αvαµιχθεί µε Υδρογονάνθρακες.

ΣΧΕΤΙΚΉ ΠΥΚΝΌΤΗΤΑ

ca 1.175 (20°C)

ΣΗΜΕΊΟ ΑΝΆΦΛΕΞΗΣ (°C)

10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας όταv χρησιµoπoιείται σύµφωvα µε τις oδηγίες.
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ
Αποφύγετε την υπερβολική θέρμανση για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΔΙΆΣΠΑΣΗΣ
Η φωτιά δημιουργεί: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΞΙΚΗ ΔΟΣΗ 1 - LD 50

> 4000 mg/kg (από του στόματος κουνέλι)

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με διαλύτες για μεγάλη χρονική περίοδο μπορεί να επιφέρει μόνιμα προβλήματα υγείας.
ΕΙΣΠΝΟΉ
Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο, κούραση, ίλιγγο και ναυτία.
KΑΤΆΠOΣΗ
Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ
Μπορεί να προκαλέσει απώλεια λίπους του δέρματος, αλλά δεν είναι ερεθιστικό.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ
Δεν αναφέρονται ειδικές προειδοποιήσεις σχετικά με την υγεία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Δεν είναι γνωστές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που να σχετίζονται με προϊόντα ατού του τύπου.
Δεν έχουν σημειωθεί οξείες ή χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, αλλά αυτή η χημική ουσία μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου, είτε γενικά είτε σε κάποια άτομα με προϋπάρχοντα ή λανθάνοντα προβλήματα υγείας.
ΟΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
κατάποσης. Εισπνοή.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Δεν έχουν σημειωθεί ειδικά συμπτώματα, αλλά αυτή η χημική ουσία μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, είτε γενικά, είτε σε
κάποια άτομα.

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
OΙΚΟΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ
Το προϊόν περιέχει µια oυσία πoυ είvαι τoξική για υδρόβιoυς oργαvισµoύς και πoυ µπoρεί vα έχει µακρoπρόθεσµες δυσμενείς επιπτώσεις
για τo υδάτιvo περιβάλλov. Oleybis (2-Hydroxyethyl) Cas No 25307-17-9 R50 0.5%
Amine LC50 0.39mg/L
EC50 <1mg/L

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών Αρχών. Μην αφήνετε να εισέλθει
στην αποχέτευση, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος.

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΓΕΝΙΚΑ

Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG,
ICAO/IATA, ADR/RID).

ΑΡΙΘΜΌΣ UN

0

ADR ΚΛΑΣΗ

Ακίνδυνο σύμφωνα με το ADR.

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
NC

Δεν είναι ταξινομημένο.

S23

Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.

S37

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

S51

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

P13

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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16 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ

25/09/2007

ΑΝΑΘ. ΝΟ. / ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ
ΔΔΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΉΡΕΙΣ
R10

Εύφλεκτο.

R22

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

R34

Προκαλεί εγκαύματα.

R50

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R65

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι παρούσες πληροφορίες αφορούν μόνο το υλικό στο οποίο αναφέρονται και δεν ισχύουν για αυτό το υλικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη διεργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες κατά
την ημερομηνία που αναφέρεται. Όμως δεν υπάρχει εγγύηση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητά τους. Είναι στην ευθύνη του χρήστη να
βεβαιωθεί όσον αφορά την καταλληλότητα αυτών των οδηγιών για τη συγκεκριμένη χρήση.
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