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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠροϊόν : LUB HEAVY DUTY Αναθεώρηση :  03-Οκτωβρίου-2019Έκδοση :  1.1Κωδικός :  C31044-NTNΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντοςLUB HEAVY DUTYΕμπορική ονομασία ήπροσδιορισμός τουμείγματος -Αριθμός καταχώρισης Κανένα.Συνώνυμα C31044-NTNΚωδικοί προϊόντος1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσειςΛιπαντικό γράσοΠροσδιοριζόμενεςχρήσεις Δεν διατίθεται.Αντενδεικνυόμενεςχρήσεις1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείαςNTN-SNR ROULEMENTSBP 2017ΠρομηθευτήςΌνομα Εταιρείας 74000 ANNECYΑριθμός τηλεφώνου Tel.: +33 (0)4 50 65 30 00Αριθμό φαξ: +33 (0)4 50 65 32 91ηλεκτρονική διεύθυνσηΥπεύθυνος επικοινωνίας fds@ntn-snr.frService Laboratoire NTN-SNR Roulements1.4. Αριθμός τηλεφώνουεπείγουσας ανάγκης Emergency Tel. (Office hours) +33 (0)4 50 65 97 55Emergency Tel. (France) ORFILA (INRS)+ 33 (0)1 45 42 59 59ΔιεύθυνσηΔιαίρεση FR1, rue des UsinesΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματοςΤο μείγμα έχει αξιολογηθεί ή/και ελεγχθεί ως προς τους φυσικούς κίνδυνους, τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούςκίνδυνους και ισχύει η ακόλουθη ταξινόμηση.Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκεΤο μείγμα αυτό δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε.2.2. Στοιχεία επισήμανσηςΕπισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκεΚανένα.ΕικονογράμματακινδύνουΠροειδοποιητική λέξη Κανένα.Δηλώσεις κινδύνου Το μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση.Δηλώσεις προφυλάξεωνΠρόληψη Τηρείτε ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής.Ανταπόκριση Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό.Αποθήκευση Φυλάσσετε μακριά από ασύμβατα υλικά. SDS GREECE 1 / 7
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠροϊόν : LUB HEAVY DUTY Αναθεώρηση :  03-Οκτωβρίου-2019Έκδοση :  1.1Κωδικός :  C31044-NTNΑπόρριψη Δεν διατίθεται.Συμπληρωματικά στοιχείαεπισήμανσης EUH208 - Περιέχει Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts. Μπορεί ναπροκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσονζητηθεί.Δεν αποτελεί ουσία ή μείγμα ΑΒΤ ή αΑαΒ.2.3. Άλλοι κίνδυνοιΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά3.2. ΜείγματαΓενικές πληροφορίες ΣημειώσειςΑριθμόςΕυρετηρίουΑριθ. καταχώρισηςREACHΑριθ. CAS /Αριθ. ΕΚ%Χημική ονομασίαΤαξινόμηση: Skin Sens. 1B;H317 -Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkylderivs., calcium salts 01-2119978241-36-XXXXN/D939-603-7< 1Κατάλογος συντμήσεων και συμβόλων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανωτέρωCLP: Κανονισμός αρ. 1272/2008.    "-" = Δεν υπάρχει ή Η ουσία αυτή δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση σύμφωνα με τονΚανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε.#: Στην ουσία αυτή έχει εκχωρηθεί όριο(α) έκθεσης στο χώρο εργασίας της Ένωσης.M: 'Παράγοντας MΑΒΤ: ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία.αΑαΒ: άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία.Όλες οι συγκεντρώσεις είναι επί τοις εκατό κατά βάρος, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες το συστατικό είναι αέριο. Οισυγκεντρώσεις αερίων αναφέρονται ως συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατ' όγκο.Όρια επαγγελματικής έκθεσης για συστατικά που αναφέρονται στην Ενότητα 8.Περιέχει : ΟρυκτέλαιοΤο πλήρες κείμενο για όλες τις δηλώσεις H παρουσιάζεται στο Τμήμα 16. DMSO Extract < 3%according to IP 346 Method.Συστατικά σύνθεσηςΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειώνΒεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό ενημερώνεται για τα εμπλεκόμενα υλικά και λαμβάνειπροφυλάξεις για την προστασία του.Γενικές πληροφορίες4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειώνΥπό κανονικές συνθήκες της ενδεδειγμένης χρήσης, αυτό το υλικό δεν αναμένεται να αποτελέσεικίνδυνο μέσω της εισπνοής.Εισπνοή Πλύνετε με σαπούνι και νερό. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθεί και επιμένει οερεθισμός.Επαφή με το δέρμα Εκπλύντε με νερό. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθεί και επιμένει ο ερεθισμός.Επαφή με τα μάτια Εκπλύντε εξονυχιστικά το στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Λάβετειατρική φροντίδα, εάν προκύψουν συμπτώματα.Κατάποση Η συχνή ή παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει απολίπωση και ξήρανση του δέρματος,οδηγώντας σε δυσφορία και δερματίτιδα.4.2. Σημαντικότερασυμπτώματα και επιδράσεις,άμεσες ή μεταγενέστερες Θεραπεύστε ανάλογα με τα συμπτώματα.4.3. Ένδειξη οποιασδήποτεαπαιτούμενης άμεσηςιατρικής φροντίδας καιειδικής θεραπείας SDS GREECE 2 / 7
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠροϊόν : LUB HEAVY DUTY Αναθεώρηση :  03-Οκτωβρίου-2019Έκδοση :  1.1Κωδικός :  C31044-NTNΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάςΔεν έχει σημειωθεί κανένας ασυνήθιστος κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς5.1. Πυροσβεστικά μέσα Αφρός. Ξηρά χημικά. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναικατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.Κατάλληλαπυροσβεστικά μέσα Μη χρησιμοποιείτε πίδακα νερού ως μέσο πυρόσβεσης, επειδή με αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί ηπυρκαγιά.Ακατάλληλαπυροσβεστικά μέσα Δείτε επίσης την ενότητα 10.5.2. Ειδικοί κίνδυνοι πουπροκύπτουν από την ουσία ήτο μείγμα5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστεςΠρέπει να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτικό ρουχισμό σεπερίπτωση πυρκαγιάς.Ειδικός προστατευτικόςεξοπλισμός γιαπυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς. Ψύξτε τους περιέκτες πουεκτίθενται σε θερμότητα με εκνέφωμα νερού και απομακρύνετε τον περιέκτη, εάν δεν υπάρχεικίνδυνος.Ειδικές διαδικασίεςπυρόσβεσης Μην εισπνέετε αέρια έκρηξης ή πυρκαγιάς.Ειδικές μέθοδοιΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκηςΚρατήστε το μη απαραίτητο προσωπικό μακριά. Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας καιενδυμασία κατά τη διάρκεια καθαρισμού. Για ατομική προστασία, βλέπετε ενότητα 8 του SDS.Για προσωπικό μηέκτακτης ανάγκης Κρατήστε το μη απαραίτητο προσωπικό μακριά. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας πουσυνιστώνται στο Τμήμα 8 του SDS.Για άτομα πουπροσφέρουν πρώτεςβοήθειες Αν μεγαλύτερες ποσότητες του χυμένου υλικού δεν μπορούν να περιορισθούν, ειδοποιείστε τιςτοπικές υπηρεσίες. Αποφεύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση, υδατορεύματα ή επάνω στοέδαφος.6.2. Περιβαλλοντικέςπροφυλάξεις Το προϊόν δεν αναμιγνύεται με νερό και εξαπλώνεται στην επιφάνεια τoυ vερoύ. Εμποδίστε τη ροήτου υλικού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος. Για τη διάθεση αποβλήτων, βλέπε Τμήμα 13 του SDS.6.3. Μέθοδοι και υλικά γιαπεριορισμό και καθαρισμό Για ατομική προστασία, βλέπετε ενότητα 8 του SDS. Για τη διάθεση αποβλήτων, βλέπε Τμήμα 13του SDS.6.4. Παραπομπή σε άλλατμήματαΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευσηΓια την αποφυγή της θερμικής αποσύνθεσης, μην θερμαίνετε υπερβολικά. Αποφεύγετε τηνπαρατεταμένη ή την επανειλημμένη επαφή με το δέρμα. Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό. Τακατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.Πρέπει να παρέχεται επαρκής αερισμός ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση των ορίων έκθεσης.7.1. Προφυλάξεις γιαασφαλή χειρισμό Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. Θερμοκρασία αποθήκευσης: Μεταξύ 5°Cκαι 40°C. Φυλάσσεται στον κλεισμένο αρχικό περιέκτη σε στεγνό μέρος. Αποθηκεύεται μακριά απόασύμβατα υλικά (βλ. Τμήμα 10 του SDS).7.2. Συνθήκες ασφαλούςφύλαξης,συμπεριλαμβανομένων τυχόνασυμβίβαστων καταστάσεων Δεν διατίθεται.7.3. Ειδική τελική χρήση ήχρήσειςΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία8.1. Παράμετροι ελέγχου Δεν σημειώθηκαν όρια έκθεσης για το συστατικό(ά).Όρια επαγγελματικής έκθεσης SDS GREECE 3 / 7
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠροϊόν : LUB HEAVY DUTY Αναθεώρηση :  03-Οκτωβρίου-2019Έκδοση :  1.1Κωδικός :  C31044-NTN Δεν σημειώθηκαν βιολογικά όρια έκθεσης για το συστατικό(ά).Βιολογικές οριακές τιμές Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες παρακολούθησης.Συνιστώμενες διαδικασίεςπαρακολούθησηςΠαράγωγα επίπεδα χωρίςεπιπτώσεις (DNEL) Δεν διατίθεται.Προβλεπόμενεςσυγκεντρώσεις χωρίςεπιπτώσεις (PNEC) Δεν διατίθεται.Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης δεν σχετίζονται στην τρέχουσα φυσική μορφή του προϊόντος.Οδηγίες έκθεσης8.2. Έλεγχοι έκθεσης Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοιΜέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμόςΟ εξοπλισμός προσωπικής προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τα πρότυπα CEN και σεσυνεργασία με τον προμηθευτή του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.Γενικές πληροφορίες Συνιστάται η χρήση ανθεκτικών στις χημικές ουσίες γυαλιών.Προστασία τωνματιών/του προσώπουΠροστασία του δέρματος Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια από: Νιτρίλιο. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).- Προστασία των χεριών Συνιστάται κανονική εργασιακή ενδυμασία (μακρυμάνικες μπλούζες και μακριά παντελόνια)- Λοιπά Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.Προστασία τωναναπνευστικών οδών Φοράτε κατάλληλο θερμικό προστατευτικό ρουχισμό, όταν απαιτείται.Θερμικοί κίνδυνοι Πλένετε τα χέρια μετά το χειρισμό. Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτραπροσοχής πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη.Μέτρα υγιεινής Ο υπεύθυνος για το περιβάλλον πρέπει να ενημερωθεί για κάθε μεγάλη έκχυση.Έλεγχοι περιβαλλοντικήςέκθεσηςΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες       Όψη Στερεό.Φυσική κατάσταση Στερεό. παστώδης.Μορφή Ξανθό.Χρώμα ελαιώδες.ΟσμήΌριο οσμής Δεν διατίθεται.pH Δεν διατίθεται.Σημείο τήξεως/Σημείο πήξεως Δεν διατίθεται.Αρχικό σημείο ζέσεως καιπεριοχή ζέσεως Δεν διατίθεται.Σημείο ανάφλεξης > 200,0 °C (> 392,0 °F)Ταχύτητα εξάτμισης Δεν διατίθεται.Δεν διατίθεται.Αναφλεξιμότητα (στερεό,αέριο) SDS GREECE 4 / 7
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠροϊόν : LUB HEAVY DUTY Αναθεώρηση :  03-Οκτωβρίου-2019Έκδοση :  1.1Κωδικός :  C31044-NTNΑνώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότηταςΌριο αναφλεξιμότητας -χαμηλότερο (%) Δεν εφαρμόζεται.Όριο αναφλεξιμότητας -ανώτερο (%) Δεν εφαρμόζεται.Πίεση ατμών Δεν διατίθεται.Πυκνότητα ατμών Δεν διατίθεται.Σχετική πυκνότητα 0,9Θερμοκρασία σχετικήςπυκνότητας 20 °C (68 °F)Διαλυτότητα (διαλυτότητες)Διαλυτότητα (νερό) ΑδιάλυτοςΣυντελεστής κατανομής(n-οκτανόλη/νερό) Δεν διατίθεται.Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης > 250Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν διατίθεται.Ιξώδες Δεν εφαρμόζεται.Δεν διατίθεται.Εκρηκτικές ιδιότητες Μη οξειδωτικόΟξειδωτικές ιδιότητες9.2. Άλλες πληροφορίεςΣημείο πτώσης > 190 °CΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότηταΤο προϊόν είναι σταθερό και δεν αντιδρά σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης καιμεταφοράς.10.1. Αντιδραστικότητα Το υλικό είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες.10.2. Χημική σταθερότητα Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.10.3. Πιθανότηταεπικίνδυνων αντιδράσεων Διατηρείτε μακριά από θερμότητα, ζεστές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγέςανάφλεξης. Αποφεύγεται θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τη θερμοκρασία αποσύνθεσης. Επαφή μεασύμβατα υλικά.10.4. Συνθήκες προςαποφυγήν Ισχυρά οξειδωτικά μέσα.10.5. Μη συμβατά υλικά Οξείδια του άνθρακα. ενώσεις θειούχες. Κατά την αποσύνθεση του προϊόντος ενδέχεται ναεκλυθούν ερεθιστικές ή/και τοξικές αναθυμιάσεις και αέρια. ενώσεις θειούχες. (σε μικρή ποσότητα)10.6. Επικίνδυνα προϊόντααποσύνθεσηςΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσειςΟξεία τοξικότητα Η αυξημένη θερμοκρασία ή η μηχανική δράση μπορεί να σχηματίσει ατμούς, ομίχλη ήαναθυμιάσεις που μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια, τη μύτη, το λάρυγγα ή τους πνεύμονες.Η κατάποση μεγάλων ποσοτήτων ενδέχεται να δημιουργήσει γαστροεντερικές ενοχλήσειςσυμπεριλαμβάνοντας ερεθισμό, ναυτία, και διάρροια.Η συχνή ή παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει απολίπωση και ξήρανση του δέρματος,οδηγώντας σε δυσφορία και δερματίτιδα.Διάβρωση και ερεθισμός τουδέρματος Δεν έχει ταξινομηθεί.Σοβαρή οφθαλμικήβλάβη/ερεθισμός τωνοφθαλμών SDS GREECE 5 / 7
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠροϊόν : LUB HEAVY DUTY Αναθεώρηση :  03-Οκτωβρίου-2019Έκδοση :  1.1Κωδικός :  C31044-NTNΕυαισθητοποίηση τουαναπνευστικού Δεν έχει ταξινομηθεί.Δεν έχει ταξινομηθεί.Ευαισθητοποίηση τουδέρματος Δεν έχει ταξινομηθεί.Μεταλλαξιγένεση βλαστικώνκυττάρωνΚαρκινογένεση Δεν έχει ταξινομηθεί.Δεν έχει ταξινομηθεί.Τοξικότητα για τηναναπαραγωγήΕιδική τοξικότητα σταόργανα-στόχους - εφάπαξέκθεση, Δεν έχει ταξινομηθεί.Ειδική τοξικότητα σταόργανα-στόχους -επανειλημμένη έκθεση Δεν έχει ταξινομηθεί.Κίνδυνος αναρρόφησης Δεν έχει ταξινομηθεί.Δεν υπάρχουν πληροφορίες.Πληροφορίες για το μείγμαέναντι πληροφοριών για τιςουσίεςΆλλες πληροφορίες Δεν διατίθεται.ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες12.1. Τοξικότητα Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται για να χαρακτηριστείως επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.To πρoϊόv δεν είναι εύκολα βιοαπoικoδoμήσιμο.12.2. Ανθεκτικότητα καιικανότητα αποδόμησης        12.3. ΔυνατότηταβιοσυσσώρευσηςΣυντελεστήςβιοσυγκέντρωσης (BCF) Δεν διατίθεται.Δεv διατίθενται δεδομένα.12.4. Κινητικότητα στοέδαφος Το προϊόν δεν αναμιγνύεται με νερό και εξαπλώνεται στην επιφάνεια τoυ vερoύ.Κινητικότητα γενικά Δεν αποτελεί ουσία ή μείγμα ΑΒΤ ή αΑαΒ. Δεν διατίθεται.12.5. Αποτελέσματα τηςαξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ12.6. Άλλες αρνητικέςεπιπτώσεις Από αυτό το συστατικό δεν αναμένεται καμία άλλη δυσμενή περιβαλλοντική επίδραση (π.χ.μείωση του όζοντος, φωτοχημική δημιουργία όζοντος, ενδοκρινής λειτουργική διακοπή, δυναμικόθέρμανσης του πλανήτη).ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτωνΚαταστρέφεται λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Τα άδεια δοχεία ήεπενδύσεις μπορεί να συγκρατούν κάποια υπολείμματα προϊόντος. Το υλικό και o περιέκτης τουπρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο (βλ.: Οδηγίες για τη διάθεση).Υπολειμματικά απόβλητα Επειδή οι άδειοι περιέκτες ενδέχεται να συγκρατούν κατάλοιπα προϊόντος, ακολουθήστε τιςπροειδοποιήσεις στην ετικέτα ακόμη και όταν ο περιέκτης είναι άδειος. Τα άδεια δοχεία πρέπει ναμεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη.Μολυσμένη συσκευασίαΚώδικας αποβλήτων ΕΕ Αχρησιμοποίητο προϊόν :  16 03 06 Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί από τονκαταναλωτή, με βάση το σκοπό χρήσεως του προϊόντος. SDS GREECE 6 / 7
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠροϊόν : LUB HEAVY DUTY Αναθεώρηση :  03-Οκτωβρίου-2019Έκδοση :  1.1Κωδικός :  C31044-NTN Συλλέξτε και ανακτήστε ή διαθέστε σε σφραγισμένους περιέκτες σε αδειούχο χώρο απόρριψης.Μην απορρίπτετε μέσα σε οχετούς, υδάτινους οδούς ή επάνω στο έδαφος.Μέθοδοι/Πληροφορίεςδιάθεσης Απορρίψτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.Eιδικές προφυλάξειςΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφοράADR14.1. - 14.6.: Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.IATA14.1. - 14.6.: Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.IMDG14.1. - 14.6.: Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.Μη σχετικό.14.7. Χύδην μεταφοράσύμφωνα με το παράρτημα IIτης σύμβασης MARPOL 73/78και του κώδικα IBCΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμαΝομοθεσία της ΕΕΑδειοδοτήσειςΠεριορισμοί χρήσης Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) 1272/2008 (CLPΚανονισμός) όπως τροποποιείται. Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας συμμορφώνεται με τιςαπαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε.Λοιποί κανονισμοί Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισμούς για την προστασία των εργατών από την έκθεση σεκαρκινογόνα και μεταλλαξιογόνα στην εργασία, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/37/ΕΚ.Εθνικές νομοθεσίες Δεν έχει διεξαχθεί καμία αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.15.2. Αξιολόγηση χημικήςασφάλειαςΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίεςΚατάλογος υποσημειώσεων Δεν διατίθεται.Δεν διατίθεται.Παραπομπές Η ταξινόμηση για τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους προέρχεται από ένανσυνδυασμό μεθόδων υπολογισμού και δεδομένων ελέγχων, αν διατίθενται.Πληροφορίες για τη μέθοδοαξιολόγησης που οδηγεί στηνταξινόμηση του μείγματος H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.Πλήρες κείμενο γιαοποιεσδήποτε δηλώσεις Hπου δεν εγγράφονται πλήρωςστα Τμήματα 2 έως 15 Κανένα.Πληροφορίες αναθεώρησης Κατά το χειρισμό του υλικού αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες εκπαίδευσης.Πληροφορίες εκπαίδευσηςΑυτό το έγγραφο συμπληρώνει τα τεχνικά δελτία αλλά δεν τα αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν βασίζονται στις γνώσεις μας γιατο εν λόγω προϊόν την ημερομηνία που υποδεικνύεται.  Προσφέρονται καλή τη πίστει. Επιπλέον, οι κανονιστικές απαιτήσεις που αναφέρονται δενπρέπει να θεωρούνται ως διεξοδικές. Με κανέναν τρόπο δεν εξαιρούν το χρήστη από το να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλους του κανονισμούς πουσχετίζονται με την κατοχή και χρήση του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή των προφυλάξεων σχετικά μετην αποθήκευση και τη χρήση του προϊόντος. Η NTN-SNR ROULEMENTS δεν μπορεί να προβλέψει όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές οιπληροφορίες και το προϊόν της, ή τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών σε συνδυασμό με το προϊόν της μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αποτελεί ευθύνητου χρήστη να διασφαλίσει τις ασφαλείς συνθήκες για τον χειρισμό, αποθήκευση και απόρριψη του προϊόντος και να αναλάβει την ευθύνη για τυχόναπώλεια, φθορά ή έξοδα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου γράφτηκαν με βάση την καλύτερη γνώση και πείραπου διατίθεται επί του παρόντος. SDS GREECE 7 / 7


