ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 19/05/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ
PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Το Tire Premium Seal των ελαστικών χωρίς σαμπρέλα για τα επαγγελματικά οχήματα,
airεκχύνεται μέσα στο ελαστικό με τη χρήση συμπιεσμένου αέρα.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ

PREMIUM Vertriebs GmbH
Rieslingweg 23
74354 Besigheim
Gemany
Tel: +49 (0)7143 968676
email: info@premiumseal.com

ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ

+49 (0) 7143 - 968676 (9:00 - 18:00)

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

PROPYLENE GLYCOL

200-338-0

57-55-6

60-100%

-

Το Πλήρες Κείμενο όλων των Φράσεων Κινδύνου Παρουσιάζεται στην Παράγραφο 16

4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΣΠΝΟΉ

Μετακινήστε αμέσως το εκτεθειμένο άτομο σε καθαρό αέρα. Ξεπλύνετε τη μύτη και το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε
γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.
KΑΤΆΠOΣΗ

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΛΙΠΟΘΥΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΜΕΤΟ Η ΝΑ ΠΙΕΙ ΥΓΡΑ! Ξεπλύνετε τη μύτη καλά.
Συμβουλευτείτε γιατρό εάν η δυσφορία επιμένει.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ

Απομακρύνετε το προσβεβλημένο άτομο από την πηγή μόλυνσης. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως το
δέρμα με σαπούνι και νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τους φακούς επαφής πριν το ξέπλυμα. Πλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό,
ανασηκώνοντας τα βλέφαρα. 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

Το προϊόν δεν καίγεται. Με τη θέρμανση του προϊόντος μπορεί να σχηματιστούν τοξικοί ατμοί.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΈΣΤΕΣ

Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για τα περιβάλλοντα υλικά.
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PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
6 ΜΕΤΡΑ ΓIA THN ANTIMETΩΠIΣH TYXAIAΣ EKΛYΣHΣ

ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 του παρόντος δελτίου ασφαλείας.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση, σε υδατορεύματα ή πάνω στο έδαφος.
ΜΈΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ

Σταματήστε τη διαρροή εάν είναι δυνατόν χωρίς κίνδυνο. Απορροφήστε με βερμικουλίτη, στεγνή άμμο ή χώμα και
τοποθετήστε σε δοχεία. Πλύνετε με άφθονο νερό για να καθαρίσετε το χώρο που έχει χυθεί το υγρό.

7 ΧEIΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αποφύγετε το χύσιμο, την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Oταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, μην πίνετε και μην
καπνίζετε
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσεται στο ερμητικά κλεισμένο αρχικό δοχείο σε ξηρό και δροσερό μέρος. Διατηρείται στο αρχικό δοχείο.
Αποφεύγετε την επαφή με οξειδωτικές ουσίες.

8 ΕΛΕΓXOΣ THΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣTO ΠΡΟION/ATOMIKH ΠPOΣTAΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΆ ΜΈΤΡΑ

Να παρέχεται επαρκής αερισμός. Να τηρούνται τα όρια επαγγελματικής έκθεσης και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
εισπνοής ατμών.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ

Δεν υπάρχουν ειδικές συστάσεις, αλλά μπορεί να χρειάζεται αναπνευστική προστασία σε ειδικές περιπτώσεις που υπάρχει
υπερβολική μόλυνση του αέρα.
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΏΝ

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια εάν υπάρχει κίνδυνος επαφής με το δέρμα. Χρησιμοποιήστε
προστατευτικά γάντια από: Νεοπρένιο. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΏΝ

Εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος φορέστε γυαλιά ασφαλείας ή μάσκα προσώπου.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φοράτε κατάλληλα ενδύματα για να αποφύγετε κάθε πιθανότητα επαφής 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

Uγρό

ΧΡΩΜΑ

Διαυγές Κίτρινο

ΟΣΜΉ

Σχεδόν άοσμο

ΔΙΑΛΥΤΌΤΗΤΑ

Mπoρεί vα αvαµιχθεί µε vερό.

ΣΧΕΤΙΚΉ ΠΥΚΝΌΤΗΤΑ

1.04

ΠΥΚΝΌΤΗΤΑ ΑΤΜΟΎ (ΑΈΡΑΣ=1)

2.6(Propylene Glycol)

ΤΙΜΗ pH, ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

7.65 @20°C

ΣΗΜΕΊΟ ΑΝΆΦΛΕΞΗΣ (°C)

103° C (Propylene Glycol)
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PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (°
C)
ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ (%)

421 ° C (Propylene Glycol)

ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟ (%)

2.6 (Propylene Glycol)

12.6 (Propylene Glycol)

10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας.
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

ΕΙΣΠΝΟΉ

Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κανονικής θερμοκρασίας δωματίου. Oταν θερμανθεί πιθανώς να σχηματίζονται
ερεθιστικοί ατμοί.
KΑΤΆΠOΣΗ

Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ

Το υγρό μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.
ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ

Αερόλυμα και ατμός στα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και τσούξιμο.
Ονομασία

PROPYLENE GLYCOL

ΤΟΞΙΚΗ ΔΟΣΗ 1 - LD 50

20,000 mg/kg (από του στόματος κουνέλι)

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

OΙΚΟΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επιβλαβές για το περιβάλλον. Ομως, αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα μεγάλες ή
συχνές διαρροές να έχουν επιβλαβερή ή βλαβερή επίδραση στο περιβάλλον.

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών Αρχών.

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΓΕΝΙΚΑ

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

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

NC

Δεν είναι ταξινομημένο.

S24/25

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

S26

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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PREMIUM-SEAL REPAIR -40 DEG PG
EΘVΙΚΈΣ ΚΑVOVΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

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
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ

19/05/2008

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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