اﻟﺻﻔﺣﺔ  ١من ٧

صحيفﺔ بيانات اﻟﺳﻼﻣﺔ
وفقا ً ﻟلنظام اﻟﻣنﺳﻖ عاﻟﻣيا ً

مراجعﺔ٢٠٢٠/٠٤/٠١ :
*

رقم اﻟطبعﺔ ٩

تاريخ اﻟطبع٢٠٢٠/٠٤/٢٨ :

 ١بيان اﻟهويﺔ
ﻣعرف اﻟﻣنتج
اﻻﺳم اﻟتجاري )Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4
رقم اﻟبند 03.9901-58xx.x / 7058xx
اﻻﺳتخداﻣات اﻟﻣحددة اﻟﻣتعلقﺔ باﻟﻣادة أو اﻟﻣخلوط واﻻﺳتخداﻣات اﻟتي ﻻ ينصح بها ﻻ تتوافر مزيد من اﻟمعلومات اﻟمتاﺣﺔ ذات اﻟﺻلﺔ
اﺳتخدام اﻟﻣادة  /اﻟﻣخلوط اﻟسائل اﻟهيدروﻟيكي
ﻣعلوﻣات تفصيليﺔ عن اﻟﻣورد وصحيفﺔ بيانات ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣادة
اﻟصانع  /اﻟﻣورد:
Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach am Taunus
Tel: +49-69-7603-11
Fax: +49-69-761061
ﻣعلوﻣات اضافيﺔ يﻣكن اﻟحصول عليها ﻣن:
Gefahrstoffmanagement Konzern, Zentrales Materiallabor
ate.sicherheit@contiautomotive.com
رقم هاتف اﻟطوارئ  190 - 24/7 - 49-6132-84463 +ﻟﻐﺔ منطوقﺔ

*

 ٢بيان اﻟخطورة
تصنيف اﻟﻣادة او اﻟﻣخلوط
خطر ﺻﺣي
 H361d Repr. 2يشتبه في إضراره باﻷجنﺔ
عناصر اﻟﻣلصﻖ
عناصر ترﻣيز اﻟنظام اﻟعاﻟﻣي اﻟﻣتوافﻖ  GHSاﻟمنتج مﺻنف وموسم وفق اﻟنظام اﻟعاﻟمي اﻟمتوافق )(GHS
اﻟرﺳوم اﻟتوضيحيﺔ ﻟلﻣخاطر GHS08
إشارة تحذيريﺔ تﺣذير
تحديد اﻟﻣواد اﻟخطرة ﻟوضع ﻣكونات اﻟﻣلصقات
تريس ] - 2) -2] -2ميثوكسي إيثوكسي( إيثوكسي[ إيثيل[ أورثوبورات
تصريحات حول اﻟﻣخاطر
 H361dيشتبه في إضراره باﻷجنﺔ
اﻟبيانات اﻟتحذيريﺔ
إذا كانت هناك ضرورة ﻻستشارة طبيﺔ اجعل وعاء اﻟمنتج أو بطاقﺔ اﻟوسم في متناول اﻟيد.
P101
يﺣﻔظ بعيداً عن متناول اﻻٔطﻔال.
P102
تقرأ بطاقﺔ اﻟوسم قبل اﻻستخدام.
P103
يلزم اﻟﺣﺻول علﻰ تعليمات خاﺻﺔ قبل اﻻستخدام.
P201
ممنوع اﻟمناوﻟﺔ إﻻ بعد قراءة وفهم جميع اﺣتياطات اﻻٔمان.
P202
تلبس قﻔازات ﻟلﺣمايﺔ /مﻼبس ﻟلﺣمايﺔ /وقاء ﻟلعينين /وقــــــــــاء ﻟلوجه.
P280
 P308+P313إذا ﺣدث تعرض أو قلق  :تطلب استشارة طبيﺔ /رعايﺔ طبيﺔ.
يخزن في مكان مﻐلق بمﻔتاح.
P405
اﻟتخلص من اﻟمﺣتويات  /اﻟﺣاويﺔ وفقا ً ﻟلوائح اﻟمﺣليﺔ  /اﻹقليميﺔ  /اﻟوطنيﺔ  /اﻟدوﻟيﺔ.
P501
اﻟﻣخاطر اﻷخرى
نتاﺋج تقييم اﻟثبات واﻟتراكم اﻟبيوﻟوجي واﻟﺳﻣيﺔ ) ، (PBTوشدة اﻟثبات وشدة اﻟتراكم اﻟبيوﻟوجي )(vPvB
اﻟثبات واﻟتراكم اﻟبيوﻟوجي واﻟﺳﻣيﺔ ) (PBTغير قابل ﻟلتطبيق
وشدة اﻟثبات وشدة اﻟتراكم اﻟبيوﻟوجي ) (vPvBغير قابل ﻟلتطبيق
EG
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صحيفﺔ بيانات اﻟﺳﻼﻣﺔ
وفقا ً ﻟلنظام اﻟﻣنﺳﻖ عاﻟﻣيا ً

مراجعﺔ٢٠٢٠/٠٤/٠١ :
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تاريخ اﻟطبع٢٠٢٠/٠٤/٢٨ :

اﻻﺳم اﻟتجاري )Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4
)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (١

*

 ٣اﻟتركيب/ﻣعلوﻣات عن اﻟﻣكونات
اﻟخواص اﻟكيﻣياﺋيﺔ  :اﻟخﻼﺋط
اﻟوصف مخلوط من اﻟمواد اﻟمدرجﺔ فيما يلي مع مواد إضافيﺔ غير خطرة
ﻣكونات خطرة
 30989-05-0تريس ] - 2) -2] -2ميثوكسي إيثوكسي( إيثوكسي[ إيثيل[ أورثوبورات
Repr. 2, H361d
بينز)ا(انثراسين
Eye Dam. 1, H318
٪ Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30
٪ C < 30 ≥ ٪ Eye Irrit. 2; H319: 20
2,2'-oxybisethanol 111-46-6
Acute Tox. 4, H302
1,1'-iminodipropan-2-ol 110-97-4
Eye Irrit. 2, H319
ﻣعلوﻣات اضافيﺔ باﻟنسبﺔ ﻟلكلمات اﻟمدرجﺔ في عبارات اﻟخطورة راجع اﻟبند ١٦

*

≤٪ ٥٠>-٣٠
≤٪ ٢٠>-١٠

>٪ ١٠
>٪ ٢

 ٤تدابير اﻹﺳعاف اﻻٔوﻟي
وصف اجراءات اﻻﺳعافات اﻻوﻟيﺔ
ﻣعلوﻣات عاﻣﺔ انزع اﻟمﻼبس واﻷﺣذيﺔ اﻟملوثﺔ علﻰ اﻟﻔور
بعد اﻻﺳتنشاق يتم اﻟتزويد باﻟهواء اﻟنقي ،استشر اﻟطبيب في ﺣاﻟﺔ اﻟشكوى
بعد ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟجلد اﻟﻐسل اﻟﻔوري باﻟماء واﻟﺻابون واﻟشطف جيدا
بعد ﻣﻼﻣﺳﺔ اﻟعين تشطف اﻟعين وهي مﻔتوﺣﺔ ﻟعدة دقائق تﺣت اﻟماء اﻟجاري .وإذا استمرت اﻻعراض استشر اﻟطبيب
بعد ابتﻼع اﻟﻣادة استدعي اﻟطبيب فورا
ﻣعلوﻣات ﻷجل اﻟطبيب
اﻻعراض واﻵثار اﻻكثر أهﻣيﺔ ،اﻟحادة واﻟﻣتأخرة ﻻيوجد مزيد من اﻟمعلومات اﻟمتاﺣﺔ ذات اﻟﺻلﺔ
اﻟدﻻﻟﺔ ﻟلحاجﺔ ﻷي رعايﺔ طبيﺔ فوريﺔ وعﻼج خاص ﻻتوجد اﻟمزيد من اﻟمعلومات اﻟمتاﺣﺔ ذات اﻟﺻلﺔ

*

 ٥تدابير ﻣكافحﺔ اﻟحريﻖ
وﺳاﺋل اخﻣاد اﻟحريﻖ
اﻷدوات اﻟﻣناﺳبﺔ ﻹخﻣاد اﻟحريﻖ
ثاني أكسيد اﻟكربون ،اﻟمسﺣوق أو رذاذ اﻟماء .اخمد اﻟسنﺔ اﻟلهب اﻟكبيرة برذاذ اﻟماء أو اﻟرغوة اﻟمقاومﺔ ﻟلكﺣول.
استخدام طرق اطﻔاء اﻟﺣريق مناسبﺔ ﻟلظروف اﻟمﺣيطﺔ.
أدوات اخﻣاد اﻟحريﻖ غير اﻟﻣناﺳبﺔ ﻻغراض اﻟﺳﻼﻣﺔ ماء بنﻔث كامل
ﻣخاطر ﻣعينﺔ ناشﺋﺔ عن اﻟﻣادة أو اﻟﻣخلوط قد يتم إﺻدارها في ﺣاﻟﺔ اﻟﺣريق ، CO2 ، CO :أكاسيد اﻟنيتروجين.
نصاﺋح ﻟرجال اﻹطفاء
ﻣعدات اﻟوقايﺔ
ارتد جهاز ﺣمايﺔ تنﻔس مستقل
ﻻتتنﻔس غازات اﻻنﻔجار أو اﻻﺣتراق

*

 ٦تدابير ﻣواجهﺔ اﻟتﺳرب اﻟعارض
اﻟتدابير اﻟوقاﺋيﺔ اﻟشخصيﺔ  ،ﻣعدات اﻟوقايﺔ وإجراءات اﻟطوارئ
ارتدي جهاز اﻟﺣمايﺔ .أبق اﻻشخاص غير اﻟمﺣميين بعيدا ً
تأكد من اﻟتهويﺔ اﻟكافيﺔ
اﻟتدابير اﻟوقاﺋيﺔ اﻟبيﺋيﺔ
ﻻتسمح ﻟلمنتج باﻟوﺻول إﻟﻰ نظام اﻟﺻرف اﻟﺻﺣي أو أي مجرى مائي
ﻻتسمح باﻟنﻔاذ إﻟﻰ اﻷرض /اﻟتربﺔ

)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٣
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اﻟﺻﻔﺣﺔ  ٣من ٧

صحيفﺔ بيانات اﻟﺳﻼﻣﺔ
وفقا ً ﻟلنظام اﻟﻣنﺳﻖ عاﻟﻣيا ً

مراجعﺔ٢٠٢٠/٠٤/٠١ :

رقم اﻟطبعﺔ ٩

تاريخ اﻟطبع٢٠٢٠/٠٤/٢٨ :

اﻻﺳم اﻟتجاري )Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4
)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٢

طرق وﻣواد اﻻحتواء واﻟتنظيف
قم بامتﺻاص بمادة ربط سائلﺔ )رمل ،دياتوميت ،روابط ﺣمض ،روابط عاﻟميﺔ ،نشارة خشب(
يتم اﻟتخلص من اﻟمادة اﻟمجمعﺔ وفقا ﻟلوائح
اﻹشارة أو اﻟرجوع إﻟى أقﺳام أخرى
انظر اﻟبند  ٧ﻟلمعلومات عن اﻟتعامل اﻵمن
انظر اﻟبند  ٨ﻟلمعلومات عن تجهيزات اﻟوقايﺔ اﻟشخﺻيﺔ
انظر اﻟبند  ١٣ﻟلمعلومات عن اﻟتخلص من اﻟمادة
*

 ٧اﻟﻣناوﻟﺔ واﻟتخزين
اﻟتعاﻣل
اﻟتدابير اﻟوقاﺋيﺔ ﻟلتعاﻣل اﻵﻣن تأكد من اﻟتهويﺔ  /اﻟتنﻔس اﻟجيد في مكان اﻟعمل.
ﻣعلوﻣات عن اندﻻع اﻟحريﻖ – واﻟوقايﺔ ﻣن اﻻنفجار ﻻ تتطلب تدابير خاﺻﺔ
شروط اﻟتخزين اﻵﻣن ،بﻣا في ذﻟك أيﺔ ﻣواد ﻣتعارضﺔ
اﻟتخزين
ﻣتطلبات اﻟواجب توافرها في أﻣاكن اﻟتخزين وأوعيﺔ اﻟتخزين اﻟتخزين في درجﺔ ﺣرارة اﻟﻐرفﺔ.
ﻣعلوﻣات عن اﻟتخزين في ﻣكان تخزين واحد ﻣشترك يخزن بعيدا ً عن اﻟمواد اﻟﻐذائيﺔ
ﻣعلوﻣات إضافيﺔ عن شروط اﻟتخزين
هذا اﻟمنتج مسترطب
يخزن في شروط جافﺔ
ق اﻟﺣاويﺔ مﺣكمﺔ اﻹغﻼق
أب ِ
فﺋﺔ اﻟتخزين  10اﻟسوائل اﻟقابلﺔ ﻟﻼﺣتراق.
اﻻﺳتخدام )اﻻﺳتخداﻣات( اﻟنهاﺋيﺔ اﻟﻣحددة ﻻتوجد معلومات أخرى متاﺣﺔ ذات ﺻلﺔ

*

 ٨ضوابط اﻟتعرض/اﻟحﻣايﺔ اﻟشخصيﺔ
ﻣعلوﻣات إضافيﺔ عن تصﻣيم اﻟﻣرافﻖ اﻟفنيﺔ ﻻتوجد بيانات إضافيﺔ ،انظر اﻟبند ٧
ﻣؤشرات اﻟتحكم
اﻟﻣكونات ذات اﻟقيم اﻟﻣحددة اﻟتي تتطلب اﻟﻣراقبﺔ في ﻣكان اﻟعﻣل
ﻻ يتضمن هذا اﻟمنتج أي كميات ذات ﺻلﺔ من اﻟمواد ذات قيم ﺣرجﺔ واﻟمتوجب مراقبتها في مكان اﻟعمل.
ضوابط اﻟتعرض
ﻣعدات اﻟوقايﺔ اﻟشخصيﺔ
اجراءات وقاﺋيﺔ وصحيﺔ عاﻣﺔ
ينبﻐي اﻟتقيد باﻻجراءات اﻟوقائيﺔ عند اﻟتعامل مع اﻟمواد اﻟكيميائيﺔ
ﻻ تستنشق اﻟﻐازات /اﻷبخرة /اﻟرذاذ
تجنب مﻼمسﺔ اﻟعين و اﻟجلد
حﻣايﺔ اﻟجهاز اﻟتنفﺳي
ﺣمايﺔ اﻟجهاز اﻟتنﻔسي مطلوبﺔ في ﺣاﻟﺔ إطﻼق اﻷبخرة  /اﻟهباء اﻟجوي.
استخدم مرشح اﻟجسيمات مع قدرة اﻻﺣتﻔاظ اﻟمتوسطﺔ ﻟلجسيمات اﻟﺻلبﺔ واﻟسائلﺔ )علﻰ سبيل اﻟمثال  EN 143أو  ، 149اﻟنوع  P2أو .(FFP2
حﻣايﺔ اﻟيدين
ينبﻐي أن تكون مادة اﻟقﻔاز كتيمﺔ ومقاومﺔ ﻟلمنتج  /اﻟمادة  /اﻟمستﺣضر.
اختيار مادة اﻟقﻔازات باﻟنظر إﻟﻰ فترات اﻟنﻔاذ  ،معدﻻت اﻻنتشار واﻻنﺣﻼل.
اﻟﻣادة اﻟﻣصنوع ﻣنها اﻟقفازات
ﻻ يعتمد اختيار اﻟقﻔازات اﻟمناسبﺔ فقط علﻰ اﻟمادة  ،وﻟكن أيضا علﻰ عﻼمات أخرى ﻟلجودة اﻟتي تختلف من ﺻانع ﻵخر.
زﻣن اﻻختراق ﻟلﻣادة اﻟﻣصنوع ﻣنها اﻟقفازات
بوتيل اﻟمطاط اﻟﺣد اﻷدنﻰ اختراق اﻟوقت  480دقيقﺔ; اﻟﺣد اﻷدنﻰ ﻟسمك اﻟطبقﺔ  0.7ملم
) NBRاﻟمطاط اﻟنتريل( اﻟﺣد اﻷدنﻰ من اﻟوقت اختراق  30دقيقﺔ؛ اﻟﺣد اﻷدنﻰ ﻟسمك اﻟطبقﺔ  0.4ملم
ينبﻐي إيجاد زمن اﻟنﻔاذ اﻟدقيق من قبل ﺻانع  .اﻟقﻔازات اﻟواقيﺔ وينبﻐي اﻟتقيد به
حﻣايﺔ اﻟعين اﻟنظارات اﻟواقيﺔ
حﻣايﺔ اﻟجﺳم مﻼبس وقائيﺔ ﻟلعمل
حدود وﻣراقبﺔ اﻟتعرض ﻟلبيﺋﺔ انظر اﻟﻔرع  6و  .7ﻻ توجد تدابير إضافيﺔ ضروريﺔ.
)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٤
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رقم اﻟطبعﺔ ٩

تاريخ اﻟطبع٢٠٢٠/٠٤/٢٨ :

اﻻﺳم اﻟتجاري )Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4
)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٣

اجراءات إدارة اﻟﻣخاطر
اﻻستخدام في اﻟموقع اﻟﺻناعي في عمليﺔ مﻐلقﺔ مع اﻟتعرض اﻟخاضع ﻟلرقابﺔ أو اﻟعمليات بشروط اﺣتواء مكافئﺔ:
من  1إﻟﻰ  3تﻐيرات هواء في اﻟساعﺔ )فعاﻟيﺔ  - (٪90اﻟمعيار اﻷساسي ﻟلتهويﺔ اﻟعامﺔ
مدة اﻟتعرض اﻟقﺻوى  8ساعات يوميا
درجﺔ ﺣرارة اﻟمعاﻟجﺔ اﻟقﺻوى  40درجﺔ مئويﺔ
استخدام اﻟسوائل اﻟوظيﻔيﺔ في اﻷجهزة اﻟﺻﻐيرة:
 5إﻟﻰ  10تﻐيرات هواء في اﻟساعﺔ )فعاﻟيﺔ  - (٪70مستوى جيد من اﻟتهويﺔ اﻟخاضعﺔ ﻟلرقابﺔ
مدة اﻟتعرض اﻟقﺻوى  8ساعات يوميا
درجﺔ ﺣرارة اﻟمعاﻟجﺔ اﻟقﺻوى  40درجﺔ مئويﺔ
*

 ٩اﻟخواص اﻟفيزياﺋيﺔ واﻟكيﻣياﺋيﺔ
ﻣعلوﻣات عن اﻟخواص اﻟفيزياﺋيﺔ واﻟكيﻣياﺋيﺔ اﻻﺳاﺳيﺔ
ﻣعلوﻣات عاﻣﺔ
اﻟﻣظهر:
اﻟشكل:
اﻟلون
اﻟراﺋحﺔ
عتبﺔ اﻟراﺋحﺔ

مائع
أﺻﻔر
خاﺻيﺔ
غير مﺣدد

قيﻣﺔ اﻻس اﻟهيدروجيني أو درجﺔ اﻟحﻣوضﺔ ) (pHعند ° ٢٠س (١١٦ FMVSS) ٨.٥
تغير اﻟحاﻟﺔ
درجﺔ اﻟذوبان /ﻣجال اﻟذوبان
درجﺔ اﻟغليان  /ﻣجال اﻟغليان

>° ٧٠-س )(٥١٥٨٣ DIN
<° ٢٦٠س )(١١٦ FMVSS

نقطﺔ اﻟوﻣيض

<° ١٢٥س )((closed cup) ٧٠٩٤ ASTM D

قابليﺔ اﻻشتعال )صلب ،غازي( )(Flammability

غير قابل ﻟلتطبيق

درجﺔ حرارة اﻻشتعال )(Ignition temperature

° ٢١٠س )(٥١٧٩٤ DIN

درجﺔ حرارة اﻟتفكك /اﻟتحلل

< ° ٣٦٠س )(DSC

اﻻشتعال اﻟذاتي

اﻟمنتج ﻻيشتعل ذاتيا ً

خطر اﻻنفجار

ﻻ يشكل اﻟمنتج خطر اﻻنﻔجار

حدود اﻻنفجار
اﻟصغرى
اﻟعليا

غير مﺣدد
٪ Vol ١.٥

ضغط اﻟبخار عند ° ٢٠س

 ١.٣هكتوبسكال

اﻟكثافﺔ عند ° ٢٠س
اﻟكثافﺔ اﻟنﺳبيﺔ
كثافﺔ اﻟبخار
ﻣعدل اﻟتبخر
ﻣاء

 ١.٠٦٥غم٣/سم )(٥١٧٥٧ DIN
غير مﺣدد
غير مﺣدد
غير مﺣدد
قابل ﻟﻼمتزاج كليا ً

ﻣعاﻣل اﻟتوزيع )ن-اوكتانول  /ﻣاء(:

غير مﺣدد

اﻟلزوجﺔ:
اﻟديناﻣكيﺔ:
اﻟحركيﺔ عند ° ٢٠س:

غير مﺣدد
(١١٦ mm²/s (FMVSS ١٦

ﻣحتوى اﻟﻣذيب:
ﻣذيبات عضويﺔ

٪ ١٨.٠
)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٥
EG
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اﻟﺻﻔﺣﺔ  ٥من ٧

صحيفﺔ بيانات اﻟﺳﻼﻣﺔ
وفقا ً ﻟلنظام اﻟﻣنﺳﻖ عاﻟﻣيا ً

مراجعﺔ٢٠٢٠/٠٤/٠١ :

رقم اﻟطبعﺔ ٩

تاريخ اﻟطبع٢٠٢٠/٠٤/٢٨ :

اﻻﺳم اﻟتجاري )Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4
)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٤

ﻣاء
ﻣحتوى اﻟﻣواد اﻟصلبﺔ:
ﻣعلوﻣات أخرى:

*

٪ ٠.٠
٪ ١.٥
ﻻ يتوافر مزيد من اﻟمعلومات ذات اﻟﺻلﺔ

 ١٠اﻻﺳقرار اﻟكيﻣياﺋي واﻟقابليﺔ ﻟلتفاعل
اﻟتفاعليﺔ ﻻ تتوافر مزيد من اﻟمعلومات ذات اﻟﺻلﺔ
اﻟثبات اﻟكيﻣياﺋي
اﻟتفكك اﻟحراري /اﻟظروف اﻟواجب تجنبها غير قابل ﻟلتﺣلل إذا تم استخدامه وفقا ﻟلمواﺻﻔات
اﻣكانيﺔ اﻟتفاعﻼت اﻟخطرة ﻻيوجد تﻔاعﻼت خطر معروفﺔ
اﻟحاﻻت اﻟتي يجب تجنبها ﻻ تتوافر مزيد من اﻟمعلومات اﻟمتاﺣﺔ ذات اﻟﺻلﺔ
اﻟﻣواد اﻟﻣتعارضﺔ ﻻ تتوافر مزيد من اﻟمعلومات اﻟمتاﺣﺔ ذات اﻟﺻلﺔ
ﻣنتجات اﻟتحلل اﻟخطرة
أول أكسيد اﻟكربون وثاني أكسيد اﻟكربون
أكاسيد نتروجينيﺔ )(NOx

*

 ١١اﻟﻣعلوﻣات اﻟﺳﻣيﺔ
ﻣعلوﻣات عن اﻟتأثيرات اﻟﺳﻣيﺔ
اﻟﺳﻣيﺔ اﻟحادة
قيم اﻟجرعﺔ اﻟقاتلﺔ/اﻟتركيز اﻟقاتل  LD/LC50 ٥٠اﻟﻣتعلقﺔ باﻟتصنيف
 30989-05-0تريس ] - 2) -2] -2ﻣيثوكﺳي إيثوكﺳي( إيثوكﺳي[ إيثيل[ أورثوبورات
فموي ج ٥٠ق < ٢,٠٠٠مﻐم/كﻐم )اﻟﻔأر( )(OECD 401
جلدي ج ٥٠ق < ٢,٠٠٠مﻐم/كﻐم )اﻟﻔأر( )(OECD 402
بينز)ا(انثراﺳين
فموي ج ٥٠ق < ٥,٠٠٠مﻐم/كﻐم )اﻟﻔأر(
جلدي ج ٥٠ق < ٣,٠٠٠مﻐم/كﻐم )اﻻٔرنب(
2,2'-oxybisethanol 111-46-6
فموي ج ٥٠ق < ٥,٠٠٠مﻐم/كﻐم )اﻟﻔأر(
جلدي ج ٥٠ق < ٥,٠٠٠مﻐم/كﻐم )اﻻٔرنب(
1,1'-iminodipropan-2-ol 110-97-4
فموي ج ٥٠ق < ٢,٠٠٠مﻐم/كﻐم )اﻟﻔأر( )(OECD 401
جلدي ج ٥٠ق  ٨,٠٠٠مﻐم/كﻐم )اﻻٔرنب(
اثار اﻟﻣهيجﺔ اﻷﺳاﺳيﺔ
تآكل اﻟجلد  /تهيج اﻟجلد ﻻيوجد تأثير مهيج
اﻷضرار اﻟخطيرة على اﻟعين  /اﻟتهيج ﻻيوجد تأثير مهيج
حﺳاﺳيﺔ اﻟجهاز اﻟتنفﺳي أو اﻟجلد ﻻيوجد آثار تﺣسسيﺔ معروفﺔ
اﻟتأثيرات اﻟﻣﺳرطنﺔ واﻟﻣطفرة واﻟﺳاﻣﺔ ﻟلتكاثر )) (CMRاﻟتﺳرطن واﻟتطفر وﺳﻣيﺔ اﻟتكاثر(
Repr. 2
ﺳﻣيﺔ جهاز اﻟتناﺳلي بعض اﻷدﻟﺔ علﻰ اﻵثار اﻟضارة علﻰ اﻟتنميﺔ  ،بناء علﻰ اﻟتجارب علﻰ اﻟﺣيوانات.

*

 ١٢اﻟﻣعلوﻣات اﻹيكوﻟوجيﺔ
اﻟﺳﻣيﺔ
اﻟﺳﻣيﺔ ﻟﻸحياء اﻟﻣاﺋيﺔ
 ٦.٢٥مﻐم/ﻟتر )(bacteria
EC50
 ٣٥٠-٢٥٠مﻐم/ﻟتر )فأر( ) DIN 38412 96ساعات(
)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٦
EG
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اﻟﺻﻔﺣﺔ  ٦من ٧

صحيفﺔ بيانات اﻟﺳﻼﻣﺔ
وفقا ً ﻟلنظام اﻟﻣنﺳﻖ عاﻟﻣيا ً
رقم اﻟطبعﺔ ٩

مراجعﺔ٢٠٢٠/٠٤/٠١ :

تاريخ اﻟطبع٢٠٢٠/٠٤/٢٨ :

اﻻﺳم اﻟتجاري )Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4
)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٥

 30989-05-0تريس ] - 2) -2] -2ﻣيثوكﺳي إيثوكﺳي( إيثوكﺳي[ إيثيل[ أورثوبورات
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر ) Algae) (72ساعات(
EC50
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر ) daphnia) (48ساعات(
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر )فأر( ) 96ساعات(
ت ٥٠ق
بينز)ا(انثراﺳين
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر )(Algae
EC50
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر )(daphnia
ت ٥٠ق
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر )فأر( ) DIN 38412 96ساعات(
2,2'-oxybisethanol 111-46-6
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر )(Algae
EC50
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر )(daphnia) (DIN 38412 T.11
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر )فأر( ) 96ساعات(
ت ٥٠ق
1,1'-iminodipropan-2-ol 110-97-4
) EC50ساكن( < ١٠٠مﻐم/ﻟتر ) Algae) (72ساعات(
< ١٠٠مﻐم/ﻟتر ) daphnia) (92/69/EWG 48ساعات(
ت ٥٠ق )ساكن( < ١٠٠مﻐم/ﻟتر )فأر( ) OECD 203 96ساعات(
اﻟثبات واﻟتحلل ﻻ يتوافر اﻟمزيد من اﻟمعلومات ذات اﻟﺻلﺔ
ﻣعلوﻣات أخرى اﻟمنتج يتﻔكك ﺣيويا ً بسهوﻟﺔ.
اﻟﺳلوك في اﻟنظم اﻟبيﺋيﺔ
اﻟتراكم اﻟحيوي اﻟكاﻣن ﻻ يتوافر اﻟمزيد من اﻟمعلومات ذات اﻟﺻلﺔ
اﻻنتشار في اﻟتربﺔ ﻻ يتوافر اﻟمزيد من اﻟمعلومات ذات اﻟﺻلﺔ
ﻣعلوﻣات بيﺋيﺔ إضافيﺔ
اﻟﻣﻼحظات اﻟعاﻣﺔ
خطر علﻰ اﻟماء من اﻟﻔئﺔ ) ١اﻟلوائح اﻻﻟمانيﺔ( )تقييم ذاتي(  :خطر طﻔيف علﻰ اﻟماء.
ﻻتسمح ﻟلمنتج غير اﻟمخﻔف أو كميات كبيرة منه باﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟمياه اﻟجوفيﺔ ،اﻟمجرى اﻟمائي أو نظام اﻟﺻرف اﻟﺻﺣي.
نتاﺋج تقييم اﻟثبات واﻟتراكم اﻟبيوﻟوجي واﻟﺳﻣيﺔ ) ،(PBTوشدة اﻟثبات واﻟتراكم اﻟبيوﻟوجي) (vPvBغير قابل ﻟلتطبيق
اﻟثبات واﻟتراكم اﻟبيوﻟوجي واﻟﺳﻣيﺔ ) (PBTغير قابل ﻟلتطبيق
شدة اﻟثبات واﻟتراكم اﻟبيوﻟوجي ) (vPvBغير قابل ﻟلتطبيق
اﻟتأثيرات اﻟضارة اﻷخرى ﻻ تتوافر أي معلومات ذات اﻟﺻلﺔ
*

 ١٣اﻻعتبارات اﻟﻣتعلقﺔ باﻟتخلص ﻣن اﻟنفايات
طرق ﻣعاﻟجﺔ اﻟنفايات يجب أن يعتمد اﻟتخلص علﻰ اﻟقوانين واﻟلوائح اﻟمﺣليﺔ واﻟمﺣليﺔ ذات اﻟﺻلﺔ  ،ويجب أن تتجنب عمليﺔ اﻟتخلص من تلوث اﻟبيئﺔ.
اﻟتوصيات
بعد اﻟمعاﻟجﺔ اﻟمسبقﺔ ﻟلمنتج يجب اﻟتخلص منه في مﺣرقﺔ ﻟلنﻔايات اﻟخطرة واﻟتقيد باﻟلوائح اﻟمتعلقﺔ باﻟتخلص من اﻟنﻔايات اﻟخطرة خﺻوﺻا ً.
اﻟتعبﺋﺔ غير اﻟنظيفﺔ
اﻟتوصيات اﻟعبوات اﻟتي ﻻ يمكن تنظيﻔها ينبﻐي اﻟتخلص منها بنﻔس طريقﺔ اﻟتخلص من اﻟمنتج.

*

 ١٤اﻟﻣعلوﻣات اﻟﻣتعلقﺔ باﻟنقل
رقم اﻻٔﻣم اﻟﻣتحدة
ADR, ADN, IMDG, IATA

-

اﻻﺳم اﻟرﺳﻣي ﻟلنقل اﻟبحري اﻟﻣحدد ﻣن قبل اﻻٔﻣم اﻟﻣتحدة
ADR, ADN, IMDG, IATA

)يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ (٧
EG
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٧  من٧ اﻟﺻﻔﺣﺔ

صحيفﺔ بيانات اﻟﺳﻼﻣﺔ
ً وفقا ً ﻟلنظام اﻟﻣنﺳﻖ عاﻟﻣيا

٢٠٢٠/٠٤/٢٨ :تاريخ اﻟطبع

٩ رقم اﻟطبعﺔ

٢٠٢٠/٠٤/٠١ :مراجعﺔ

Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4) اﻻﺳم اﻟتجاري
(٦ )يتبع في اﻟﺻﻔﺣﺔ

)رتب( خطورة اﻟنقل
ُ رتبﺔ
-

ADR, ADN, IMDG, IATA
اﻟفﺋﺔ

-

ﻣجﻣوعﺔ اﻟتعبﺋﺔ
ADR, IMDG, IATA

ﻻ

:اﻟخطورة اﻟبيﺋيﺔ
:اﻟﻣلوثات اﻟبحريﺔ

غير قابل ﻟلتطبيق

اﻻحتياطات اﻟخاصﺔ اﻟﻣتعلقﺔ باﻟﻣﺳتعﻣل

غير قابل ﻟلتطبيق

اﻟنقل في شكل ﺳواﺋب وفقا ً ﻟلﻣرفﻖ اﻟثاني باتفاقيﺔ ﻣاربول
IBC ( وﻣدونﺔMARPOL)

-

"اﻟﻼﺋحﺔ اﻟتنظيﻣيﺔ اﻟنﻣوذجيﺔ" اﻻﻣم اﻟﻣتحدة

 اﻟﻣعلوﻣات اﻟتنظيﻣيﺔ١٥

*

 اﻟتشريعات اﻟخاصﺔ باﻟﻣادة أو اﻟﻣخلوط/ أنظﻣﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟصحﺔ واﻷنظﻣﺔ اﻟبيﺋيﺔ
اﻟلواﺋح اﻟوطنيﺔ
.ﻣعلوﻣات عن حدود اﻻﺳتعﻣال ينبﻐي اﻟتقيد بقيود اﻟتشﻐيل اﻟمتعلقﺔ باﻟﺣوامل واﻟمرضعات
تقييم اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟكيﻣياﺋيﺔ ﻟم يجرى تقييم اﻟسﻼمﺔ اﻟكيميائيﺔ

 ﻣعلوﻣات أخرى١٦

*

.ً  ﻻ يشكل هذا ضمانا ً ﻷيﺔ مميزات منتج معين وﻻ تؤسس عﻼقﺔ تعاقديﺔ ساريﺔ قانونيا،  ومع ذﻟك.هذه اﻟمعلومات مبنيﺔ علﻰ معرفتنا اﻟﺣاﻟيﺔ
.قيود اﻻﺳتخدام اﻟﻣوصى بها ﻟﻸغراض اﻟﺻناعيﺔ أو اﻟمهنيﺔ فقط
SDS اﻟقﺳم اﻟذي يصدر صحيفﺔ بيانات اﻟﺳﻼﻣﺔ
Gefahrstoffmanagement Konzern
ate.sicherheit@contiautomotive.com
اﻻختصارات واﻟﻣختصرات
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 اﻟمائﺔLC50: Lethal concentration, 50
 اﻟمائﺔLD50: Lethal dose, 50
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

اﻟﻣصادر
http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Downloads/CLP-VO/CLP_VO_Anhang_VI_Tabelle_3_2.pdf
http://www.gischem.de/suche/index.htm
اﻟبيانات اﻟﻣقارنﺔ باﻟنﺳخﺔ اﻟﺳابقﺔ اﻟﻣعدﻟﺔ
EG
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