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∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31
Έκδοση: 1

Αναθεώρηση: 19.11.2014

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης
· 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
· Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο:

Pevalen™

· Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Pevalen™
· Αριθµούς καταχώρισης 01-2119493810-35-0003
· 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες
χρήσεις
· Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Μαλακτοποιητής
· 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
· Παραγωγός/προµηθευτής:
Perstorp Oxo AB
SE-444 84 Stenungsund
Sweden
Tel. +46 303 728600
Fax. +46 303 728607
www.perstorp.com
· Παροχή πληροφοριών: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: (+)1 760 476 3961 (Contract No. : 334101)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
· 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
· Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Η ουσία δεν ταξινοµείται, σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.
· Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή οδηγία 1999/45/ΕΚ
Η ουσία δεν έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον σύµφωνα µε την Οδηγία περί
χηµικών ουσιών.
· 2.2 Στοιχεία επισήµανσης
· Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 µη χρησιµοποιήσιµο
· Εικονογράµµατα κινδύνου µη χρησιµοποιήσιµο
· Προειδοποιητική λέξη µη χρησιµοποιήσιµο
· ∆ηλώσεισ κινδυνου µη χρησιµοποιήσιµο
· ∆ηλώσεις προφυλάξεων µη χρησιµοποιήσιµο
· Χαρακτηρισµός των κινδύνων: Με αυτό το προϊόν δεν έχουν συσχετιστεί συγκεκριµένοι κίνδυνοι.
· 2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Προσοχή - η ουσία δεν έχει ακόµα υποβληθεί πλήρως σε δοκιµή.
Λόγω της δοµής της ουσίας και µελέτες που έγιναν σε παρόµοια προϊόντα υποθέτουµε ότι το προϊόν
δεν είναι ταξινοµηµένο.
· Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Αρ.
· ΑΑαΒ: Αρ.
*

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
· 3.1 Ουσίες Ναι.
· Αριθ. CAS, όνοµα
Polyol ester
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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· Χηµικά συστατικά:
Reg.nr.: 01-2119493810-35-0003 Polyol ester

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
· 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
· µετά από εισπνοή:
∆εν απαιτούνται µέτρα πρώτων βοηθειών, ωστόσο, εξασφαλίστε καθαρό αέρα για προσωπική άνεση.
· µετά από επαφή µε το δέρµα:
∆εν απαιτούνται µέτρα πρώτων βοηθειών, αλλά πρέπει να πλύνετε τις εκτεθειµένες περιοχές του
δέρµατος µε σαπούνι και νερό για λόγους υγιεινής.
· µετά από επαφή µε τα µάτια:
Να πλύνετε τα µάτια µε ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούµενο νερό για αρκετή ώρα.
· µετά από κατάποση:
Ξεπλύνετε το στόµα σας µε νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης µεγάλης ποσότητας ή σε περίπτωση αδιαθεσίας, συµβουλευθείτε/
επισκεφθείτε γιατρό.
· 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
· 5.1 Πυροσβεστικά µέσα
· Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα.
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέµηση πυρκαϊάς µεγάλων
διαστάσεων µε εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή µε αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευµα.
· Πυροσβεστικά µέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: νερό µε πλήρη εκτίναξη
· 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Σε µία πυρκαϊά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν:
µονοξείδιον του άνθρακος (CO)
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)
· 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλα µέσα προστασίας και αυτοδύναµες αναπνευστικές
συσκευές µε µάσκα ολόκληρου προσώπου που λειτουργούν µε θετική πίεση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
· 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας, γάντια, προστατευτικά ενδύµατα και µπότες από καουτσούκ για λόγους
υγιεινής.
· 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Ελαχιστοποιήστε την περιοχή εξάπλωσης και καλύψτε τις αποχετεύσεις.
Σε περίπτωση διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιείστε τις αρµόδιες
Αρχές.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό:
Μικρή υπερχείλιση:
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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Συλλέγεται µε συνδετικά υλικά υγρών. (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά
γενικώς).
Μεγάλη υπερχείλιση:
Συγκεντρώστε το προϊόν σε έναν κενό περιέκτη µε κατάλληλη επισήµανση.
· 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
· 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Φορέστε µέσα ατοµικής προστασίας σύµφωνα µε την ενότητα 8, σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος
έκθεσης.
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
· Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης: µη χρησιµοποιήσιµο
· 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
· Εναποθήκευση:
· Αξιώσεις ως προς τα περιβλήµατα και τις αποθήκες: ∆ιατηρείται µόνο στην αρχική του µορφή.
· Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισµένες µορφές του, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
· 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
· 8.1 Παράµετροι ελέγχου
· Συστατικά στοιχεία µε οροθετικές τιµές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που οφείλουν να
επιτηρούνται:
Το προϊόν δεν περιέχει σηµαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών
θα έπρεπε να ελέγχονται..
· DNELs µη καθωρισµένο
· PNECs µη καθωρισµένο
· 8.2 Έλεγχοι έκθεσης
· Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
· Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά µέτρα όσον αφορά το χειρισµό χηµικών προϊόντων.
· Προστασία για την αναπνοή:
∆εν απαιτείται αν ο χώρος αερίζεται καλά.
Σε ανεπαρκή εξαερισµό αναπνευστική προστασία.
· Προστασία για τα χέρια:
Τα προστατευτικά γάντια δεν είναι ουσιαστικά απαραίτητα. Ωστόσο, συνιστούµε τη χρήση
προστατευτικών γαντιών από καουτσούκ.
· Υλικό γαντιών
Καουτσούκ βουτύλιου
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον
χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή.
· Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα
πρέπει να τηρείται πάντοτε.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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· Προστασία για τα µάτια:
Σε περίπτωση χειρισµού της ουσίας σε εφαρµογές µε κίνδυνο εκτόξευσης, χρησιµοποιείτε γυαλιά
ασφάλειας.
· Προστασία για το σώµα:
Κανονική στολή εργασίας για τη χηµική βιοµηχανία (µακριά παντελόνια και µακριά µανίκια).
· Περιορισµός και έλεγχος της έκθεσης στο περιβάλλον ∆εν απαιτείται.
· Των µέτρων διαχείρισης του κινδύνου
Σενάρια έκθεσης δεν διατίθενται επειδή η ουσία δεν έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη για την υγεία ή το
περιβάλλον σύµφωνα µε τον Κανονισµό CLP (ΕΚ) 1272/2008.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
· Γενικές πληροφορίες
· Όψη:
Μορφή:
υγρό
Χρώµα:
άχρωµο
· Οσµή:
ήπια
· Τιµή pH:

6-7

· Μεταβολή της ύλης.
Σηµείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης:
Σηµείο ζέσεως/όρια ζέσεως:

µη καθωρισµένο
µη καθωρισµένο

· Σηµείο αναφλέξεως:

230-250 °C

· Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε µορφή
αερίου:
µη χρησιµοποιήσιµο
· Θερµοκρασία αναφλέξεως:

µη καθωρισµένο

· Θερµοκρασία αποσυνθέσεως:

µη καθωρισµένο

· Κίνδυνος εκρήξεως:

∆εν είναι εκρηκτικό.

· Όρια κινδύνου εκρήξεως:
· Ιδιότητες εξάπλωσης της πυρκαγιάς

µη καθωρισµένο
∆εν είναι οξειδωτικό.

· Πίεση ατµού:

µη καθωρισµένο

· Πυκνότητα:

1,039 g/cm³

· ∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµον µε
νερό:

µη καθωρισµένο

· Συντελεστής διανοµής (n-Octanol/Η2Ο)

µη καθωρισµένο

· Ιξώδης ιδιότητα:
δυναµική σε 23 °C:
· 9.2 Άλλες πληροφορίες

33 mPas
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
· 10.1 ∆ραστικότητα
∆εν υπάρχουν ειδικά δεδοµένα δοκιµής για αυτό το προϊόν. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις
παρακάτω υπο-ενότητες αυτού του κεφαλαίου.
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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· 10.2 Χηµική σταθερότητα Το προϊόν είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
· 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ∆εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση.
· 10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν Καµία γνωστή.
· 10.5 Μη συµβατά υλικά: Καµία γνωστή.
· 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
· 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
· Κίνδυνος άµεσης τοξικότητας:
· Αξίες LD/LC50: ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
· στο δέρµα: ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· στο µάτι: ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· Ευαισθητοποίηση ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· Καρκινογένεση: ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· Μεταλλαξιογένεση: ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· Παρατήρηση:
Προσοχή - η ουσία δεν έχει ακόµα υποβληθεί πλήρως σε δοκιµή.
Λόγω της δοµής της ουσίας και µελέτες που έγιναν σε παρόµοια προϊόντα υποθέτουµε ότι το προϊόν
δεν είναι ταξινοµηµένο.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
· 12.1 Τοξικότητα
· Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόµηση ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· 12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται πληροφορίες.
· Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
· Γενικές οδηγίες:
∆εν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση
µη αραιωµένο ή σχετικά σε µεγάλες ποσότητες.
· 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
· ΑΒΤ: Αρ.
· ΑΑαΒ: Αρ.
· 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· Παρατήρηση:
Προσοχή - η ουσία δεν έχει ακόµα υποβληθεί πλήρως σε δοκιµή.
Λόγω της δοµής της ουσίας και µελέτες που έγιναν σε παρόµοια προϊόντα υποθέτουµε ότι το προϊόν
δεν είναι ταξινοµηµένο.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη
· 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Το προϊόν δεν έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο απόβλητο.
Αποτεφρώστε το προϊόν σε εγκεκριµένη εγκατάσταση.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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· ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
16 03 06 οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 16 03 05
· Ακάθαρτες συσκευασίες:
Τα µολυσµένα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται µε τον ίδιο τρόπο, όπως το προϊόν.
· Σύσταση: Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
· Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
· 14.1 Αριθµός UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.2 Ακριβής τεχνική ονοµασία
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· τάξη

-

· 14.4 Οµάδα συσκευασίας
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:
· Marine pollutant:

Όχι

· 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Μη χρησιµοποιήσιµο

· 14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το
παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και
του κώδικα IBC
Μη χρησιµοποιήσιµο
· Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:

*

Κατά τις άνω διατάξεις δεν είναι επικίνδυνο
εµπόρευµα.

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
µη χρησιµοποιήσιµο
· 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.
· ∆ελτίο στοιχείων, εκδίδων τµήµα: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Τροποποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση
GR

