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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Stearinφl
Αριθ. CAS:
Αριθ. EK:

112-80-1
204-007-1

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:
Οδός:
Τόπος:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:

BOHLE AG
Dieselstr. 10
D-42781 Haan
02129 5568-0
info@bohle.de

Τομέας χορήγησης
πληροφοριών:

chemische Entwicklung

Τέλεφαξ: 02129 5568 282

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕK

Η ουσία αυτή δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]
Η ουσία αυτή δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.
2.2. Στοιχεία επισήμανσης

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.1. Ουσίες
Επιπλέον στοιχεία
Δεν περιέχεται καμία επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2001/58/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Εισπνοή

Μετά από εισπνοή ατμών σε περίπτωση ατυχήματος, μεταφέρεται στον φρέσκο αέρα.
Επαφή δέρματος
Πλύνετε με σαπούνι και νερό.
Επαφή στα μάτια
Ξεπλύνετε προσεκτικά με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα.
Κατάποση

Χορηγείτε αμέσως μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό, εάν διαρκούν οι δυσχέρειες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης
εκνέφωμα νερού ξηρά σκόνη αφρός διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Συνήθη μέτρα σε περίπτωση ανάφλεξης χημικών ουσιών.
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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Σμπληρωματικές υποδείξεις
Συντονίστε τα μέτρα απόσβεσης ανάλογα με το περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα τεχνικά μέτρα προστασίας.
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
Επεξεργάζεται με απορροφητικό υλικό υγρών (π.χ. άμμος, συνδετικά υλικά οξέων, γενικά συνδετικά
υλικά, ξυλάλευρο). Καθαρίστε με απορρυπαντικό, αποφεύγετε τους διαλύτες. Μετά τον καθαρισμό
απομακρύνετε τα ίχνη με νερό.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό
Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.
Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα τεχνικά μέτρα προστασίας.
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αποθήκευσης. Διατηρείται στο πρωτότυπο δοχείο. Διατηρείται καλά
κλειστό.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1. Παράμετροι ελέγχου
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
Μέτρα υγιεινής
Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείματα και κατά το τέλος της εργασίας. Κατά την χρησιμοποίηση μην
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
Προστασία των ματιών/του προσώπου
προστατευτικά γυαλιά
Προστασία των χεριών
Γάντια λάστιχου
Προστασία του δέρµατος
ενδυμασία εργασίας με μακρυά μανίκια

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση:
Χρώμα:

υγρό
ανοικτό κίτρινο

Οσμή:

μέτριο
Μέθοδος

μη χρησιμοποιήσιμο

Τιμή pH:
Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης
Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης:
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00

>200 °C
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Σημείο ανάφλεξης:

180 °C

Εκρηκτικές ιδιότητες
Σύμφωνα με την εμπειρία δεν αναμένεται

350 °C

Θερμοκρασία ανάφλεξης:
Οξειδωτικές ιδιότητες
Σύμφωνα με την εμπειρία δεν αναμένεται

Πίεση ατμών:
(σε 20 °C)

<1 hPa

Πυκνότητα (σε 20 °C):

0,90 g/cm³

Υδατοδιαλυτότητα:

αδιάλυτο

Δυναμικό ιξώδες:
(σε 25 °C)

26 mPa·s
0%

Περιεχόμενος διαλύτης:

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.
10.5. Μη συμβατά υλικά
οξειδωτικά μέσα
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Σύμφωνα με την εμπειρία δεν αναμένεται

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Ερεθιστική και διαβρωτική δράση
Κανένας ερεθισμός των ματιών
Κανένας ερεθισμός του δέρματος
Ευαισθητοποιητική δράση
Επίδραση αλλεργικής ευαισθησίας δεν παρατηρείθηκε (Monsanto 1983).
Ειδικά αποτελέσματα σε πειράματα με ζώα
LD50/δια του στόματος/αρουραίος = >2000 mg/kg

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1. Τοξικότητα
Τοξικότητα στα ψάρια >100 mg/l
Τοξικότητα στα βακτηρίδια >100 mg/l
12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

Σύμφωνα με αποτελέσματα πειραμάτων βιολογικής αποικοδόμησης χαρακτηρίζεται το προΐόν αυτό
σαν εύκολα αποικοδομήσιμο.
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Σύμφωνα με την εμπειρία δεν αναμένεται
Άλλα στοιχεία

Δεν περιέχει ουσίες, που είναι γνωστές σαν επικίνδυνες για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται
σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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Επεξεργασία αποβλήτων
Μπορεί, σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών, να καεί.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
Άλλα στοιχεία

Μη επικίνδυνο υλικό όσον αφορά τους κωδικούς ADR/RID, ADNR, IMDG και IATA-DGR

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
Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE
Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK
Το προΐόν δεν υποχρεούται να χαρακτηρισθεί σύμφωνα με της ΕΟΚ ή των αντίστοιχων εθνικών νόμων.
Εθνικοί κανονισμοί

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Άλλα στοιχεία
Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούνεντούτοις
εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος. Οι
αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και
τις υπάρχουσες διατάξεις.

Αριθμός αναθεώρησης: 1,00
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