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∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύ µφωνα µ ε τον Κανονισ µό ( ΕΚ ) αριθ µ. 1907/2006

IR ALL SEASON
Ηµεροµηνία Αναθεώρησης 2018.05.1

Έκδοση 1.0

1. Ταυτοποίηση

Ηµεροµηνία εκτύπωσης 2018.05.1

ουσίας / παρασκευάσ µατος και εταιρείας / επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός

κωδικός προϊόντος

Σήµα κατατεθέν

: IR ALL SEASON

1.2 Συναφείς προσδιοριζό µενες χρήσεις της ουσίας ή του µ είγ µατος και αντενδεικνυό µενες χρήσεις
Χρήση της Ουσίας /του
Μείγµατος
Συνιστώ µενοι περιορισ µοί
χρήσης

: Μέσο λίπανσης
: Προορίζεται µόνο για βιοµηχανική και επαγγελ µατική χρήση .

1.3 Στοιχεία του προ µηθευτή του δελτίου δεδο µένων ασφαλείας
Εταιρεία :

Distributor
INGERSOLL RAND
800 BEATY ST
DAVIDSON, NC
28036
United States of America
Telephone: +01 704-655-4000

1.4 Αριθ µός τηλεφώνου επείγουσας
Αριθµός τηλεφώνου
επείγουσας ανάγκης :

SAP 6.

ανάγκης
U.S. 24-Hours Emergency #: 800-424-9300
:
Outside U.S. Emergency #: +01 703-527-3887
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2. Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Ταξινόµηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Ευαισθητοποίηση του δέρµατος,
Κατηγορία 1
Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών,
Κατηγορία 3

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική
αντίδραση.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς,
µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Ταξινόµηση (67/548/EOK, 1999/45/EK)
R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους
οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

2.2 Στοιχεία επισήµανσης
Επισήµανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Εικονογράµµατα κινδύνου

:

Προειδοποιητική λέξη

:

Προσοχή

∆ηλώσεις επικινδυνότητας

:

H317

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική
αντίδραση.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους
οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

H412
∆ηλώσεις προφυλάξεων

:

Πρόληψη:
P261
P273
P280
Επέµβαση:
P333 + P313
P362 + P364
∆ιάθεση:
P501

SAP 6.0
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Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/
αναθυµιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατµούς/
εκνεφώµατα.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή
εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα
πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε
εγκεκριµένη µονάδα διάθεσης αποβλήτων.
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Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:

• 90-30-2

N-1-naphthylaniline

2.3 Άλλοι κίνδυνοι
∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

3. Σύνθεση/ πληροφορίες για τα συστατικά
3.2 Μείγµατα
Επικίνδυνα περιεχόµενα συστατικά
Χηµική ονοµασία

Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4trimethylpentene
N-1-naphthylaniline

CAS-Αριθ.
EK-Αριθ.
Αριθµός καταχώρησης

Ταξινόµηση
(67/548/EOK)

Ταξινόµηση
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ) αριθ.
1272/2008)
Aquatic Chronic 3;
H412

Συγκέντρωση [%]

68411-46-1
270-128-1

R52/53

90-30-2
201-983-0

Xn; R22
Xi; R43
N; R50/53

Acute Tox. 4; H302 >= 0,25 - < 1
Skin Sens. 1A;
H317
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

triphenyl phosphate

115-86-6
204-112-2

N; R50/53

Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

διφαινυλαµίνη

122-39-4
204-539-4

T; R23/24/25
R33
N; R50-R53

Acute Tox. 3; H331 >= 0,1 - < 0,25
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H301
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Για το πλήρες κείµενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16.
Για το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

SAP 6.0
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4. Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Σε περίπτωση εισπνοής

: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον
να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση ανακοπής της αναπνοής εφαρµόστε τεχνητή
αναπνοή.
Ειδοποιείστε αµέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσκολιών, χορηγείστε
οξυγόνο.
∆ιατηρείτε ελεύθερη την αναπνευστική οδό.

Σε περίπτωση επαφής µε το
δέρµα

: Πλύνετε µε σαπούνι και πολύ νερό.
Εάν τα συµπτώµατα διαρκούν, καλέστε γιατρό.
Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα
ξαναχρησιµοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής µε τα
µάτια

: Εάν ο ερεθισµός των µατιών διαρκεί, συµβουλευτείτε έναν
ειδικό γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης

: Πλύνετε το στόµα µε νερό.
∆ώστε στο θύµα, αν έχει τις αισθήσεις του, να πιει ένα ποτήρι
νερό.
ΜΗ προκαλείτε εµετό, εκτός και αν αυτό γίνει µε εντολή ιατρού
ή του κέντρου θεραπείας δηλητηριάσεων.
Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το
στόµα.
Μη χορηγείτε γάλα ή αλκοολούχα ποτά.
Συµβουλευτείτε ένα γιατρό.

4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες
Συµπτώµατα

: Ευαισθητοποίηση

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Μεταχείριση

: Για συµβουλές ενός ειδικού πρέπει ο γιατρός να απευθυνθεί
στο Κέντρο ∆ηλητηριάσεων.

5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά µέσα
Kατάλληλα πυροσβεστικά
µέσα

: Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για
τις συνθήκες και το περιβάλλον.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
SAP 6.0
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Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την
: Κατά την καύση σχηµατίζονται ερεθιστικοί καπνοί.
καταπολέµηση της
Η καύση σχηµατίζει επιβλαβείς και δηλητηριώδεις καπνούς.
πυρκαγιάς
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός
εξοπλισµός για τους
πυροσβέστες
Περαιτέρω πληροφορίες

: Να φοράτε προστατευτική ενδυµασία ολικής κάλυψης και
αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή.
: Το µολυσµένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλεγχθεί
ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να φθάσει σε υπόνοµο.
Τα υπολείµµατα της πυρκαγιάς και το µολυσµένο νερό της
απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες των
τοπικών αρχών.

6. Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Περιβαλλοντικές
προφυλάξεις

: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Μέθοδοι καθαρισµού

: Σκουπίστε µε υλικό απορρόφησης (π.χ. πανί, σφουγγάρι).
Παραδίνεται προς διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Βλέπε µέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8.

7. Χειρισµός και αποθήκευση
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Υποδείξεις για ασφαλή
χειρισµό

: Για προσωπική ενδυµασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα χειρισµού.

Υποδείξεις προστασίας σε
περίπτωση πυρκαγιάς και
έκρηξης

: Συνήθη µέτρα πρόληψης πυρκαΐάς.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων
Απαιτήσεις για χώρους
αποθήκευσης και δοχεία

: Το δοχείο διατηρείται ερµητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, µε καλό
εξαερισµό.

Υποδείξεις για κοινή
αποθήκευση

: ∆εν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισµοί για αποθήκευση µε άλλα
προϊόντα.

SAP 6.0
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: Καµία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και
χρήση.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Ειδική χρήση ή χρήσεις

: Μέσο λίπανσης

8. Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1 Παράµετροι ελέγχου
∆εν περιέχει καµία ουσία µε οριακή τιµή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

DNEL
Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4trimethylpentene

: Τελική χρήση: Εργαζόµενοι
Οδοί έκθεσης: Επαφή µε το δέρµα
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Χρόνιες επιδράσεις,
Συστηµατικές επιπτώσεις
Τιµή: 0,62 mg/kg
Τελική χρήση: Εργαζόµενοι
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Χρόνιες επιδράσεις,
Συστηµατικές επιπτώσεις
Τιµή: 4,37 mg/m3
Τελική χρήση: Γενική έκθεση
Οδοί έκθεσης: Επαφή µε το δέρµα
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Χρόνιες επιδράσεις,
Συστηµατικές επιπτώσεις
Τιµή: 0,31 mg/kg
Τελική χρήση: Γενική έκθεση
Οδοί έκθεσης: Εισπνοή
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Χρόνιες επιδράσεις,
Συστηµατικές επιπτώσεις
Τιµή: 1,09 mg/m3
Τελική χρήση: Γενική έκθεση
Οδοί έκθεσης: Κατάποση
∆υνητικές βλάβες της υγείας: Χρόνιες επιδράσεις,
Συστηµατικές επιπτώσεις
Τιµή: 0,31 mg/kg

PNEC
SAP 6.0
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: Γλυκό νερό
Τιµή: 0,051 mg/l
Θαλάσσιο ύδωρ
Τιµή: 0,0051 mg/l
Ίζηµα του γλυκού νερού
Τιµή: 9320 mg/kg
Θαλάσσιο ίζηµα
Τιµή: 932 mg/kg
Εδαφος
Τιµή: 1860 mg/kg
STP
Τιµή: 1 mg/l

8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός
Προστασία των
αναπνευστικών οδών

: Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της
αναπνοής.

Προστασία των χεριών

: Αδιαπέραστα προστατευτικά γάντια (βουτυλοκαουτσούκ)

Προστασία των µατιών

: Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία του δέρµατος και
του σώµατος
Μέτρα υγιεινής

: Προστατευτική ενδυµασία
: Γενικά πρακτικά µέτρα υγιεινής.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης
Γενικές υποδείξεις

: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερα µέτρα προστασίας του
περιβάλλοντος.

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

: υγρό

Χρώµα

: άχυρο

SAP 6.0
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Οσµή
Όριο οσµής
Σηµείο ανάφλεξης

: µέτριο, όπως εστέρας
: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.
: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

Θερµοκρασία ανάφλεξης

: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

Κατώτερο όριο έκρηξης

: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

Ανώτερο όριο έκρηξης
Aναφλεξιµότητα (στερεό,
αέριο)
Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης
pH
σηµείο ροής

: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.
: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.
: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.
: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.
: -40 °C

Σηµείο ζέοης/περιοχή ζέοης

: Σηµείωση: ∆εν υπάρχουν στοιχεία

Πίεση ατµών
Πυκνότητα
Σχετική πυκνότητα

: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.
: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.
: 0,92
σε
:
αµελητέο

Υδατοδιαλυτότητα
Συντελεστής κατανοµής: nοκτανόλη/νερό
∆ιαλυτότητα σε άλλους
διαλύτες
Σχετική πυκνότης ατµών

:

Ταχύτητα εξάτµισης

∆εν υπάρχουν στοιχεία
: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

Hµεροµηνία εκτύπωσης 2018.05.1

: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.
: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

9.2 Άλλες πληροφορίες
∆υνατότητα οξείδωσης

: Σηµείωση: ∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

10. Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1 ∆ραστικότητα
Σταθερό υπό τις προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης.
10.2 Χηµική σταθερότητα
Καµία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
SAP 6.0

8 / 17

SDS Αριθµός: 000000036132

RELEASED 18/Sep/2019 16:52:03 GMT

∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

IR ALL SEASON
Ηµεροµηνία Αναθεώρησης 2018.05.1

Έκδοση 1.0
Επικίνδυνες αντιδράσεις

Hµεροµηνία εκτύπωσης 2018.05.1

: Σηµείωση: Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Συνθήκες προς αποφυγήν

: Μόλυνση

10.5 Μη συµβατά υλικά
Υλικά προς αποφυγή

: Ισχυρά οξειδωτικά µέσα

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

11. Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα από του στόµατος
Benzenamine, N-phenyl-,
: LD50: > 2.000 mg/kg
reaction products with 2,4,4Είδος: αρουραίος
trimethylpentene
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 401
N-1-naphthylaniline

: LD50: 1.625 mg/kg
Είδος: αρουραίος

triphenyl phosphate

: LD50: > 2.000 mg/kg
Είδος: αρουραίος

διφαινυλαµίνη

: Εκτίµηση οξείας τοξικότητας: 100 mg/kg
Μέθοδος: Σηµειακή εκτίµηση οξείας τοξικότητας µετά τη
µετατροπή
LD50: 2,72 mg/kg
Είδος: αρουραίος

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής
triphenyl phosphate
: LC50: > 200 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 1 h
Είδος: αρουραίος
Οξεία τοξικότητα διά του δέρµατος
Benzenamine, N-phenyl-,
: LD50: > 2.000 mg/kg
reaction products with 2,4,4Είδος: αρουραίος
trimethylpentene
SAP 6.0
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N-1-naphthylaniline

: LD50 ∆έρµατος: > 5.000 mg/kg
Είδος: κουνέλι

triphenyl phosphate

: LD50: > 7.900 mg/kg
Είδος: κουνέλι

διφαινυλαµίνη

: Εκτίµηση οξείας τοξικότητας: 300 mg/kg

Hµεροµηνία εκτύπωσης 2018.05.1

Μέθοδος: Σηµειακή εκτίµηση οξείας τοξικότητας µετά τη
µετατροπή
LD50: > 2.000 mg/kg
Είδος: κουνέλι
∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Ερεθισµός του δέρµατος

: Παρατηρήσεις: ∆εν έχει ταξινοµηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

Ερεθισµός του δέρµατος
Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4trimethylpentene

: Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός του δέρµατος
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 404

N-1-naphthylaniline

: Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός του δέρµατος
Μέθοδος: Πείραµα Draize

triphenyl phosphate

: Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός του δέρµατος
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 404
Χρόνος έκθεσης: 4 h

διφαινυλαµίνη

: Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσµα: Ελαφρύς ερεθισµός του δέρµατος

Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Ερεθισµός των οφθαλµών

: Παρατηρήσεις: ∆εν έχει ταξινοµηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

Ερεθισµός των οφθαλµών
Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4trimethylpentene

: Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός των µατιών
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 405

N-1-naphthylaniline

SAP 6.0

: Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός των µατιών
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 405
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triphenyl phosphate

: Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός των µατιών
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 405

διφαινυλαµίνη

: Είδος: κουνέλι
Αποτέλεσµα: Ελαφρός ερεθισµός των µατιών

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρµατος
Ευαισθητοποίηση

Ευαισθητοποίηση
Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4trimethylpentene
N-1-naphthylaniline

: Παρατηρήσεις: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε
επαφή µε το δέρµα.

: Είδος: υδρόχοιρος
Ταξινόµηση: ∆εν προκαλεί αλλεργική ευαισθησία σε
πειραµατόζωα.
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 406
: Πείραµα Μεγιστοποίησης (GPMT)
Είδος: υδρόχοιρος
Ταξινόµηση: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε
επαφή µε το δέρµα.
Αποτέλεσµα: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε
επαφή µε το δέρµα.
∆οκιµή επιδερµικής ευαισθησίας
Είδος: Ανθρώπινος
Ταξινόµηση: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε
επαφή µε το δέρµα.
Αποτέλεσµα: Το προϊόν είναι ευαισθητοποιητής του δέρµατος,
υποκατηγορία 1Α.

triphenyl phosphate

: Πείραµα Μεγιστοποίησης (GPMT)
Είδος: υδρόχοιρος
Ταξινόµηση: ∆εν προκαλεί αλλεργική ευαισθησία σε
πειραµατόζωα.
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής 406

διφαινυλαµίνη

: Είδος: υδρόχοιρος
Αποτέλεσµα: ∆εν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρµατος.

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
N-1-naphthylaniline
: Τεστ Ames
Αποτέλεσµα: αρνητικό
Chinese Hamster Ovary (CHO) (EN)
Αποτέλεσµα: αρνητικό
SAP 6.0
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: Τεστ Ames
Αποτέλεσµα: αρνητικό
in vitro δοκιµή
Αποτέλεσµα: αρνητικό
Unscheduled DNA synthesis (UDS) (EN)
Αποτέλεσµα: αρνητικό

Γoνιδιoτοξικότητα in vivo
N-1-naphthylaniline

: in vivo δοκιµή
Είδος: ποντίκι
Αποτέλεσµα: αρνητικό

Μεταλλαξιογένεση Αξιολόγηση
Παρατηρήσεις
: ∆εν έχει ταξινοµηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.
Καρκινογένεση Αξιολόγηση
Παρατηρήσεις

: ∆εν έχει ταξινοµηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή Αξιολόγηση
Παρατηρήσεις
: ∆εν έχει ταξινοµηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.
Οργανο στόχου συστεµικού δηλητηρίου - µοναδική έκθεση
: Παρατηρήσεις: ∆εν έχει ταξινοµηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.
Οργανο στόχου συστεµικού δηλητηρίου - Επανειληµµένη έκθεση
διφαινυλαµίνη

: Είδος: ποντίκι, αρσενικό
Τρόπος Εφαρµογής: Από στόµατος
Οργανα Στόχοι: ΑΙΜΑ, Συκώτι, Νεφρά
Χρόνος έκθεσης: (90 d)
NOEL: 1,7 mg/kg
Η µικρότερη δόση µε παρατηρούµενο αποτέλεσµα: 93,8
mg/kg
Είδος: ποντίκι, θηλυκό
Τρόπος Εφαρµογής: Από στόµατος
Οργανα Στόχοι: ΑΙΜΑ, Συκώτι, Νεφρά
Χρόνος έκθεσης: (90 d)
NOEL: 2,1 mg/kg
Η µικρότερη δόση µε παρατηρούµενο αποτέλεσµα: 107
mg/kg

SAP 6.0
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: Παρατηρήσεις: ∆εν έχει ταξινοµηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.
Εκτίµηση Τοξικότητας
Περαιτέρω πληροφορίες

: ∆εν υπάρχουν στοιχεία

12. Οικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα στα ψάρια (Χρόνια τοξικότητα)
triphenyl phosphate
: NOEC: 0,037 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 30 d
Είδος: Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)
Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια µαλάκια (Χρόνια τοξικότητα)
N-1-naphthylaniline
: NOEC: 0,02 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 21 d
Είδος: Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας)
Παρακολούθηση µέσω ανάλυσης: ναι

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
Βιοαποδοµησιµότητα

Βιοαποδοµησιµότητα
Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4trimethylpentene

: Παρατηρήσεις:
∆εν υπάρχουν στοιχεία

: Αποτέλεσµα: Σύµφωνα µε αποτελέσµατα πειραµάτων
βιολογικής αποικοδόµησης χαρακτηρίζεται το προΐόν αυτό
σαν δύσκολα βιοαποικοδοµήσιµο.
Μέθοδος: 13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

N-1-naphthylaniline

: αερόβια
Αποτέλεσµα: Σύµφωνα µε αποτελέσµατα πειραµάτων
βιολογικής αποικοδόµησης χαρακτηρίζεται το προΐόν αυτό
σαν δύσκολα βιοαποικοδοµήσιµο.
0%
Μέθοδος: OECD TG 301

triphenyl phosphate

: αερόβια
Αποτέλεσµα: Αποικοδοµείται βιολογικά εύκολα.
83 - 94 %
Μέθοδος: OECD TG 301

SAP 6.0
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12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Βιοσυσσώρευση

Βιοσυσσώρευση
N-1-naphthylaniline

triphenyl phosphate

: Παρατηρήσεις:
∆εν υπάρχουν στοιχεία

: Είδος: Cyprinus carpio (Κυπρίνος)
Χρόνος έκθεσης: 56 d
Θερµοκρασία: 25 °C
Συγκέντρωση: 0,1 mg/l
Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 427 - 2.730
: Είδος: Oryzias latipes (Ρυζόψαρο)
Χρόνος έκθεσης: 18 d
Θερµοκρασία: 25 °C
Συγκέντρωση: 0,01 mg/l
Вιοσυγκέντρωσης (BCF): 144

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
Κινητικότητα

: Παρατηρήσεις:
∆εν υπάρχουν στοιχεία

12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Η ουσία / το µείγµα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιµα και τοξικά (ΑΒΤ) ή
άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιµα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Άλλες οικολογικές υποδείξεις

Άλλες οικολογικές υποδείξεις
Benzenamine, N-phenyl-,
reaction products with 2,4,4trimethylpentene

: ∆εν αποκλείεται ένας κίνδυνος για το περιβάλλον σε
περίπτωση µη εξειδικευµένου χειρισµού ή διάθεσης.
Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις.

: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να
προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό.
Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο
υπονόµων.

13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Προϊόν
SAP 6.0

: Η διάθεση των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριµµένες
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εγκαταστάσεις καταστροφής αποβλήτων.
Η εισχώρηση του προϊόντος σε υπόνοµο, κοίτες νερού ή στο
έδαφος πρέπει να αποφευχθεί.
Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες.
Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνοµους.
Μη ρυπαίνετε στεκούµενα ή τρέχοντα νερά µε το χηµικό υλικό
ή το υλικό συσκευασίας.
Μη καθαρισµένες
συσκευασίες (πακέτα)

: Απορρίπτεται σαν µη χρησιµοποιηµένο προΐόν.
Τα άδεια δοχεία πρέπει να µεταφέρονται σε εγκεκριµένο
µέρος διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη.
Μη χρησιµοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.

14. Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

ADR
Μη επικίνδυνο υλικό
IATA
Μη επικίνδυνο υλικό
IMDG
Μη επικίνδυνο υλικό
RID
Μη επικίνδυνο υλικό
Ειδικές προφυλάξεις για
τον χρήστη

:

∆εν έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο φορτίο σύµφωνα µε κανονισµούς µεταφορών.

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
REACH - Κατάλογος
Υποψήφιων Ουσιών που
Προκαλούν Πολύ Μεγάλη
Ανησυχία για Αδειοδότηση (
Άρθρο 59).

: Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ
µεγάλη ανησυχία (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH), Άρθρο 57).

Νοµοθεσία σχετικά τους

: 96/82/EC

SAP 6.0
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Η Οδηγία 96/82/ΕΚ δεν έχει εφαρµογή

Καθεστώς κοινοποίησης
US.TSCA
DSL

:
:

AICS
NZIoC
ENCS
KECI
PICCS
IECSC

:
:
:
:
:
:

∆εν είναι στον κατάλογο TSCA
Το προϊόν αυτό περιέχει ένα ή περισσότερα συστατικά που δεν
είναι στον κατάλογο DSL ή NDSL του Καναδά.
∆εν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου
∆εν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου
∆εν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου
∆εν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου
∆εν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου
∆εν πληρεί τις προϋποθέσεις του καταλόγου

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
∆εν υπάρχουν πληροφορίες.

16. Άλλες πληροφορίες
Πλήρες κείµενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3
R22
R23/24/25
R33
R43
R50
R50/53
R52/53
R53

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση
καταπόσεως.
Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει
µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει
µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.

Πλήρες κείµενο H-Φράσεων που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3.

SAP 6.0
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H410
H412

Hµεροµηνία εκτύπωσης 2018.05.1

Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή
επανειληµµένη έκθεση λόγω κατάποσης.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες
επιπτώσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες
Οι πληροφορίες σε αυτό το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή γνώση και διαθέσιµες
πληροφορίες κατά την ηµεροµηνία έκδοσης. Οι δεδοµένες πληροφορίες δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισµό,
χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, µεταφορά και διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως
εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές µόνο για το ορισµένο προϊόν και και
πιθανόν να µην ισχύουν για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιµοποείται σε συνδυασµό µε άλλα υλικά ή σε άλλες
δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείµενο.
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