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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ
Wax
1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Wax

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

ΑΡ. ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

79-1

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Κερί για αυτοκίνητα

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
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον .
ΦΥΣΙΚΟΊ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ
Λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης ποσότητας που εφαρμόζεται κατά τη χρήση και το μέγεθος του δοχείου, ο κίνδυνος δυσμενών
επιδράσεων θεωρείται μικρός.

3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ονομασία

Αριθμός EC:

Αριθμός CAS

Περιεχόμενο Κατάταξη (67/548)

ALKANE, C11-15-iso

292-460-6

90622-58-5

10-30%

Xn;R65. R66.

Naphtha (petroleum),hydrotreated heavy

265-150-3

64742-48-9

10-30%

Xn;R65. R10,R66.

PARAFFIN WAX

232-315-6

8002-74-2

5-10%

-

αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά κατεργασμένα
με υδρογόνο

265-149-8

64742-47-8

30-60%

Xn;R65

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 καλά το στόμα. Πιείτε άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό! Εάν σημειωθεί εμετός, το
κεφάλι πρέπει να κρατηθεί χαμηλά, έτσι ώστε το περιεχόμενο του στομάχου να μην εισέλθει στους πνεύμονες.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ
Πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη λοσιόν για ενυδάτωση του δέρματος. 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 περιβάλλοντα υλικά.
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ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ
Οι ατμοί μπορεί να αναφλεγούν.
EΙΔΙΚOΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ
Οξείδια Ανθρακας.

6 ΜΕΤΡΑ ΓIA THN ANTIMETΩΠIΣH TYXAIAΣ EKΛYΣHΣ
ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
Για προσωπική προστασία, βλέπε σημείο 8.
ΜEΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY
Μην μολύνετε το νερό ύδρευσης ή τις αποχετεύσεις. Συλλέξτε την έκχυση/διαρροή σε δοχεία, σφραγίστε τα ώστε να είναι ασφαλή 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 την έκχυση, 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
Ονομασία

Πρότ

OTE

Naphtha (petroleum),hydrotreated heavy

WEL

1000 mg/m3

PARAFFIN WAX

OTE

2 mg/m3

A-OTE

Σηµειώσεις

6 mg/m3

WEL = Workplace Exposure Limit.
OTE = Οριακή Τιμή Έκθεσης.
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 Όριο Έκθεσης.
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΏΝ
Για παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή απαιτούνται γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια από:
Καουτσούκ, νεοπρένιο ή 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
Δεν εφαρμόζεται.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πρέπει να υπάρχει ντους ματιών.
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

Κερί
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ΧΡΩΜΑ

Κιτρινωπό έως Ανοικτό καστανό

ΟΣΜΉ

Ευχάριστο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εκλύει ατμούς, ιδιαίτερα κατά τη θέρμανση.

ΔΙΑΛΥΤΌΤΗΤΑ

Aδιάλυτο στο νερό Ανάμιξιμο με το νερό.

ΣΗΜΕΊΟ ΤΉΞΗΣ (°C)
ΣΗΜΕΊΟ ΑΝΆΦΛΕΞΗΣ (°C)

~ 50
> 62 CC (Κλειστό δοχείο).

ΣΧΕΤΙΚΉ ΠΥΚΝΌΤΗΤΑ
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC)

~ 0.810 (20°C)
527 g/litre

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

11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΞΙΚΗ ΔΟΣΗ 1 - LD 50

> 4000 mg/kg (από του στόματος αρουραίος)

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.
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.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαταραχές του δέρματος και αλλεργίες.

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
OΙΚΟΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ
Δεν είναι γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον.
KΙVΗΤΙΚΌΤΗΤΑ
To πρoϊόv περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) πoυ εξατμίζονται εύκολα από όλες τις επιφάνειες.
ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΌ ΔΥΝΑΜΙΚΌ
Η βιοσυσσώρευση θεωρείται άνευ σημασίας λόγω της χαμηλής διαλυτότητας του προϊόντος στο νερό.
AΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΌΤΗΤΑ
Το προϊόν είναι βιοαποικοδομίσιμο, αλλά δεν πρέπει να απορρίπτεται στην αποχέτευση χωρίς την άδεια των Αρχών. Οι πτητικές ουσίες
αποικοδομούνται μέσα σε λίγες μέρες στην ατμόσφαιρα.

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Η συσκευασία πρέπει να είναι κενή (να μην πέφτουν σταγόνες όταν αναποδογυρίζεται)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των εθνικών Αρχών. Μην αφήνετε να εισέλθει
στην αποχέτευση, τις υδάτινες οδούς ή το έδαφος.

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
3/ 4

10981

Report Date : 09/04/2010
ΔΔΑ ΑΡ.:

10981

Wax
ΓΕΝΙΚΑ

Το προϊόν δεν εμπίπτει στους διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG,
ICAO/IATA, ADR/RID).
Δεν απαιτείται προειδοποιητική σήμανση κατά τη μεταφορά.

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
NC

Δεν είναι ταξινομημένο.

S2

Μακριά από παιδιά.

P13

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

< 5%

αρωµατικές ουσίες.

Περιέχει

Coumarin

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DETERGENT LABELLING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΕ
Οδηγία 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2000, για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής
έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από κινδύνους
οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Δεκεμβρίου 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 κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

16 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα. Το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα
ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας ISO 9001 και ISO 14001
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι γραμμές στο περιθώριο δείχνουν σημαντικές αλλαγές από την προηγούμενη αναθεώρηση.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
07/10/2009
ΑΝΑΘ. ΝΟ. / ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ
ΔΔΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΉΡΕΙΣ
R65

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

R10

Εύφλεκτο.

R66

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

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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