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 بيان تعريف المادة/ الخليط: 1القسم 
 

 بيان تعريف المنتج1.1.

REMAXX BLACK : اسم المنتج 

 رمز المنتج : 1780 593 ,1767 593 ,1766 593 ,1765 593 ,1632 514
 

 

 االستخدامات المحددة المناسبة للمادة أو المخلوط واالستخدامات التي يوصى بتجنبها2.1.

 االستخدامات المحددة المناسبة1.2.1.

 استعمال المادة/الخليط :  معجون تركيب اإلطارات
 

 

 االستخدامات التي يوصى بتجنبها2.2.1.

 ال تتوفر أي معلومات إضافية
 

 المعلومات  الخاصة  بمورد فيشة  بيانات السالمة3.1.

REMA TIP TOP AG 

Gruber Strasse 65 

  - Poing 85586ألمانيا

T +49 (0) 8121 / 707 - 0 
 

 رقم هاتف الطوارئ4.1.

INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)  : رقم الطوارئ 
 

 

 بيان تعريف األخطار: 2القسم 
 

 تصنيف المادة أو الخليط 1.2.

  ة التنظيمية بشأن التصنيف والتوسيم والتغليف[]الالئح 1272/2008التصنيف وفقاً لالئحة التنظيمية )المجموعة األوروبية( رقم 

 غير مصنف
 

 

 آثار فيزيو كيميائية ضارة على صحة اإلنسان وعلى البيئة

 حسب معلوماتنا، ال يسبب هذا المنتج أي مخاطر محددة، على أن تحترم قواعد الصحة الصناعية العامة.
 

 عناصر بطاقة الوسم 2.2.

 ]الالئحة التنظيمية بشأن التصنيف والتوسيم والتغليف[ 1272/2008وسم وفقاً لالئحة التنظيمية )الجماعة االقتصادية( رقم  هارتصنيف/َتْصنيفات إضافي)ة(  لالظ
 َوْسم اضافي لالظهار

EUH210 - .جمل  : صحيفة بيانات السالمة ُمَتَوفِّرة عند الطلبEUH 
 
 

 

 أخطار أخرى 3.2.

 ال تتوفر أي معلومات إضافية
 

  التركيب/ معلومات عن المكونات: 3القسم 
 

 المادة 1.3.

 ال ينطبق
 

 

 الخليط 2.3.

  المالحظات : إعداد كالصابون بدون زيوت السيليكون والزيوت المعدنية
 
 

 

التصنيف وفقاً لالئحة التنظيمية )المجموعة 
]الالئحة  1272/2008األوروبية( رقم 

التنظيمية بشأن التصنيف والتوسيم 
 والتغليف[

 االسم بيان تعريف المنتج %

Acute Tox. 4 (Oral), H302 
 

 111-46-6  (CASرقم المادة في دائرة المستخلصات الكيميائية ) 10 >

 2-872-203  رقم المجموعة األوروبية

 6-00-140-603  رقم الفهرس

 REACH  01-2119457857-21رقم 

 '، داي إيثيلين جليكول2,2أوكسي دايثانول 

 

 

 

 

 16(؛ انظر القسم Hص الكامل للعبارات التنبيهية )الن
  

 

 تدابير اإلسعاف األولي: 4القسم 
 

 وصف تدابير اإلسعاف األولي 1.4.

 تدابير اإلسعاف األولي العامة : تخلع جميع المالبس الملوثة فوراً. في حالة التوعك استشارة طبيب.

 تدابير اإلسعاف األولي في حالة االستنشاق : الطلق. ارفع المصاب من المنطقة الملوثة واحمله إلى الهواء

 تدابير اإلسعاف األولي في حالة مالمسة الجلد : يغسل باحتراس بوفرة من الصابون والماء.

 في حالة مالمسة العين تدابير اإلسعاف األولي : استشارة طبيب العيون في حالة استمرار التهيج. الغسل على الفور بالماء الغزير، بما في ذلك تحت الجفون.
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إذا كان الشخص يتقيأ عندما يرقد على ظهره، فاقلبه على جنبه. استدعاء الطبيب. عدم حمل المصاب على القيء بدون استشارة 
 طبيب.

 تدابير اإلسعاف األولي في حالة االبتالع :

 

 أهم األعراض والتأثيرات الحادة والمتأخرة 2.4.

 األعراض /الَتأْثِيَرات بعد االستنشاق : واألغشية المخاطية.ُمهيِّج  للقنوات التنفسية 

 األعراض /الَتأْثِيَرات بعد مالمسة الجلد : قد يسبب التالمس الجلدي لفترات طويلة أو متكررة تهيجات.

 األعراض / الَتأْثِيَرات بعد مالمسة العينين : قد يسبب التالمس الجلدي لفترات طويلة أو متكررة تهيجات.
 

 اإلشارة إلى أي عناية طبية فورية أو عالج محدد ضروري 3.4.

 عالج األعراض.
 

 تدابير مكافحة الحريق: 5القسم 
 

 وسائل اإلطفاء 1.5.

 وسائل اإلطفاء المناسبة : رذاذ ماء. مسحوق جاف. رغوة مقاومة للكحول. ثاني أكسيد الكربون. رمل.

 سبةعوامل إطفاء غير منا : مياه غزيرة مندفعة.
 

 مخاطر خاصة ناتجة عن المادة أو الخليط 2.5.

 منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حريق : التحلل الحراري ينبعث عنه. أحادي أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون.
 

 البيانات التحذيرية لرجال اإلطفاء 3.5.

 الحماية في حالة الحريق : مستقل. وقاية كاملة للجسم.عدم التدخل بدون استخدام معدات الوقاية المناسبة. جهاز تنفس 

يجب التخلص من مخلفات اإلحتراق ومياه اإلطفاء الملوثة طبًقا للقواعد الحكومية المحلية العامة. يجب تبريد األوعية المعرضة 
 للخطر برشاش المياه.

 معلومات أخرى :

 

 تدابير مواجهة التسرب العارض: 6القسم 
 

 االحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ 1.6.

ن األتربة، ينبغي استخدام جهاز تنفس مناسب. ضمان التهوية الكافية. استعمال معدات شخصية واقية.  التدابير العامة : في حالة تكوُّ

 لغير العاملين في مواجهة حاالت الطوارئ1.1.6.

 تدابير الطوارئ :  تهوية منطقة االنسكاب.

 للعاملين في مواجهة حاالت الطوارئ 2.1.6.

 معدات الحماية :  الوقاية الفردية. -: مراقبة التعرض 8عدم التدخل بدون استخدام معدات الوقاية المناسبة. للمزيد من المعلومات اطلع على القسم 
 

 اإلحتياطات لحماية البيئة 2.6.

 منع أي تسرب إلى البالوعات أو مجاري المياه.
 

 أساليب ومادة االحتواء والتنظيف 3.6.

 أساليب التنظيف :  التنظيف باستخدام منظف. تجنب استخدام مذيب.
 

 اإلشارة إلى أقسام أخرى 4.6.

 .13. للمزيد من المعملومات يرجى االطالع على القسم 8و 7الرجوع إلى تدابير الحماية الواردة في العنصر 
 

 المناولة والتخزين: 7القسم 
 

 احتياطات للمناولة المأمونة 1.7.

 احتياطات للمناولة المأمونة : تجنب مالمسة الجلد والعينين. يحفظ الوعاء مغلقاً بإحكام.

 التدابير الصحية : ممنوع تناول الطعام، الشرب أو التدخين أثناء استخدام هذا المنَتج. يجب غسل األيدي في كل مرة يتم فيها التعامل مع المنتج.
 

 متطلبات التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحاالت عدم توافق المواد 2.7.

 ظروف التخزين : يحفظ الوعاء مغلقاً بإحكام. يخزن في مكان جيد التهوية. يحفظ بارداً. يخزن في مكان جاف.

 المواد غير المتوافقة : مواد تساعد على االشتعال.

 معلومات حول التخزين المشترك :  ا فيها العلف الحيواني.يحفظ بعيًدا عن األطعمة والمشروبات بم
 

 االستخدامات النهائية المحددة 3.7.

 .1انظر العنوان 
 

 مراقبة التعرض / الحماية الشخصية: 8القسم 
 

 بارامترات المراقبة 1.8.

 ال تتوفر أي معلومات إضافية
 

 

 
 
 

 

 مراقبة التعرض 2.8.

 المراقبة التقنية المناسبة:

 الحرص على التهوية الجيدة في مكان العمل.
 

 

 حماية األيدي:

تحت ظروف وشروط المعمل/المختبر. من الممكن إختالف الشروط بحسب نوعية اإلستخدام. لذلك يجب مراعاة التوصيات اإلضافية  EN 374هذه التوصية مبنية فقط على التوافق الكيمائي وعلى أساس إختبار 
 لمورد قفازات الوقاية
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 (mmالسماكة ) تسلل ِمْعيار

 

 النوع مادة تسلل

EN ISO 374  >= 0,6 6  >(480 )قفازات وقائية مقاومة  مطاط طبيعي دقائق
 للكيماويات

 

 حماية العين:

 .EN 166نظارات أمان مزودة بواقيات جانبية. 
 

 حماية الجلد والجسم:

 EN 368مالبس واقية بأكمام طويلة. 
 

 التنفسية حماية المسالك:

 عادة ما ال يتطلب المنتج استخدام جهاز تنفس شخصي
 

 مراقبة تعرض البيئة:

 تجنب إِْلقاء المادة في البيئة.

 معلومات أخرى:

 ل.تجنب مالمسة الجلد والعينين. غسيل األيدي قبل اإلستراحات وعند نهاية العمل. عدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء االستعما

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية: 9القسم 
 

 المعلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية األساسية 1.9.

 مادة صلبة
  

 الحالة الفيزيائية :

 المظهر : عجيني.

 أسود.
  

 اللون :

 لطيف معتدل.
  

 الرائحة :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 عتبة الرائحة :

10.5 
  

 األس الهيدروجيني :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 (1معدل البخر النسبي )خالت بوتيل= :

 درجة مئوية 55 - 50
  

 نقطة االنصهار :

 ال ينطبق
  

 نقطة التجمد :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 نقطة الغليان :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 نقطة الوميض :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 درجة حرارة االشتعال الذاتي :

  توجد بيانات متاحةال
  

 درجة حرارة التحلل :

 غير قابل لالشتعال
  

 القابلية لالشتعال )مادة صلبة، غاز( :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 ضغط البخار :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 درجة مئوية 20الكثافة النسبية للبخار عند بلوغه  :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 الكثافة النسبية :

 التركيز : /سم مكعبغ 1

 قابل تماماً للمزج :ماء
  

 قابلية الذوبان :

 ال توجد بيانات متاحة
  

: Log Pow 

 ال ينطبق
  

 اللزوجة الكينماتية :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 اللزوجة الديناميكية :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 خصائص مساعدة على االنفجار :

 ال توجد بيانات متاحة
  

 ئص مساعدة على االشتعالخصا :

 ال ينطبق
   

 الحدود العليا/ الدنيا لقابلية االنفجار :
 

 معلومات أخرى 2.9.

 المحتوى من المركبات العضوية المتطايرة : % 5 >

< 30% Solvent content (%) : معلومات إضافية 
 

 الثبات الكيميائي والقابلية للتفاعل: 10القسم 
 

 القابلية للتفاعل  1.10.

 المنتج ال يكون متفاعالً في الظروف العادية لالستخدام والتخزين والنقل.
 

 الثبات الكيميائي  2.10.

 مستقر في الظروف الطبيعية.
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 إمكانية التفاعالت الخطرة  3.10.

 يتفاعل مع المؤكسدات.
 

 الظروف التي ينبغي تجنبها  4.10.

 . يمكن للتدفئة إطالق األبخرة التي يمكن إشعالها.عدم التسخين لتجنب التحلل الكيمائي الحراري
 

 المواد غير المتوافقة  5.10.

 عامل مؤكسد قوي.
 

 منتجات التحلل الخطرة  6.10.

 أحادي أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون.
 

 الملعومات السمية: 11القسم 
 

 معلومات اآلثار السمية  1.11.

 شديد السمية : غير مصنف

 معلومات إضافية : إلى تهيج الجهاز التنفسي واألغشية المخاطية األخرىقد يؤدي 
 

 
 

 غير مصنف

 األس الهيدروجيني: 10.5

 تآكل الجلد / تهيج الجلد :

 معلومات إضافية : المالمسة المتكررة أو المستمرة للجلد قد تؤدي إلى تهيجه.

 غير مصنف

 األس الهيدروجيني: 10.5

 يدتلف/ تهيج العين الشد :

 معلومات إضافية : االتصال المطول أو المتكرر قد يسبب تهيجات في العيَنين واألغشية المخاطية

 التحسس التنفسي أو الجلدي : غير مصنف

 "القدرة على إحداث الطفرة في الخلية الجرثومية : غير مصنف

 غير مصنف

 

 السرطنة :

 

 

 السمية التناسلية : غير مصنف

 الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة )تعرض مفرد( السمية : غير مصنف
 

 

 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة )تعرض متكرر( : غير مصنف
 

 

 خطر السمية بالشفط : غير مصنف
 

  

ر صحية عند اإلستخدام السليم والتعامل الصحيح مع مراعاة الشروط العامة للنظافة والسالمة المهنية المعمول بها, لم تطرأ أية أضرا
 من قبل.

 تأثير وأعراض ضارة محتملة على صحة اإلنسان :

 

 الملعومات اإليكولوجية: 12القسم 
 

 السمية  1.12.

 عام -اإليكولوجيا  : المنتج ال يعتبر ضار للكائنات المائية وال يسبب آثاراً جانبية طويلة المدى في البيئة.
 

 (6-46-111) '، داي إيثيلين جليكول2,2أوكسي دايثانول 

 1التركيز المميت الوسطي في األسماك  ملغ / لتر 75200
 
 

 االستمرارية وقابلية التحلل في البيئة  2.12.

 ال تتوفر أي معلومات إضافية
 
 

 القدرة على التراكم األحيائي  3.12.

 ال تتوفر أي معلومات إضافية
 

 

 

 الحركية في التربة  4.12.

 ال تتوفر أي معلومات إضافية
 
 

 VPVB وPBTنتائج تقييم 5.12.

 ال تتوفر أي معلومات إضافية
 

 
 

 آثار ضارة أخرى  6.12.

 آثار ضارة أخرى : لها تأثير على المياه.

Ecological injuries are not known or expected under normal use : معلومات إضافية 
 

 اعتبارات التخلص من النفايات: 13القسم 
 

 أساليب معالجة النفايات  1.13.

 أساليب معالجة النفايات : يمكن حرقه، وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها. إعادة التدوير أفضل من التخلص أو الحرق.

إستخدامها مرة أخري بعد  تسليم األوعية الفارغة إلعادة التدوير, أو إعادة التصنيع أو للتخلص من المخلقات محلًيا. يجب تفريغ العبوات الملوثة جيًدا. يمكن
 تنظيفها جيًدا. يجب التخلص من العبوات التي ال يمكن تنظيفها بنفس طريق التخلص من المادة نفسها.

توصيات التخلص من المنتج / التعبئة  :
 والتغليف

 كود قائمة النفايات األوروبية : نفايات لم تذكر في مكان آخر - 99 06 07
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 لمتعلقة بالنقلت المعلوماا: 14القسم 
 

(  / المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة RID( / الئحة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية )ADRطبقاً لمتطلبات االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية ) 
(IMDG( اتحاد النقل الجوي الدولي /  )IATA) 

 

RID ADN IATA IMDG ADR 

 رقم األمم المتحدة  1.14.

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 االسم الرسمي للنقل المحدد من قبل األمم المتحدة  2.14.

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 ال ينطبق

 

 ال ينطبق

 

 ال ينطبق

 

 ال ينطبق

 

 ال ينطبق

 

 رتبة )ُرتب( أخطار النقل  3.14.

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 مجموعة التعبئة  4.14.

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 مخاطر على البيئة  5.14.

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 تتوفر معلومات إضافيةال 
  

 االحتياطات الخاصة المتعلقة بالمستعمل  6.14.

 - النقل البري  

 ال ينطبق

 - النقل البحري  

 ال ينطبق

 - النقل الجوي  

 ال ينطبق

 - نقل عن طريق نهري  

 ال ينطبق

 - نقل بالسكك الحديدية  

 ال ينطبق
 

 IBC(  ومدونة MARPOLالنقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني التفاقية ماربول )  7.14.

 ال ينطبق

 المعلومات التنظيمية: 15القسم 
 

 اللوائح التنظيمية/ التشريعات الخاصة بالمادة أو الخليط بشأن السالمة والصحة والبيئة  1.15.

 اللوائح التنظيمية لالتحاد األوروبي 1.1.15.
 

 17( الملحق REACHقائمة لوائح التسجيل والتقييم وتقييد الترخيص للمواد الكيميائية ) ال يحتوي على مواد مدرجة تحت تقييدات

 REACHخالي من أي مادة علي قائمة المرشحين 

 REACHلـ  14خالي من أي مادة علي قائمة الملحق رقم 

 بشأن تصدير واستيراد المواد الكيميائية الخطرة. 2012تموز/يوليو  4والمجلس بتاريخ للبرلمان األوروبي  649/2012(( رقم EUال يحتوي على مادة تخضع للتنظيم )االتحاد األوروبي)

 EEC/79/117بشأن الملوثات العضوية الثابتة وتعديل التوجيه  2004نيسان/ابريل  29للبرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  850/2004(( رقم ECمادة/مواد ال تخضع للتنظيم )المجموعة األوروبية)

 

 

 المحتوى من المركبات العضوية المتطايرة : % 5 >
 
 

  
 

 

 / االتحاد األوروبي )سيفيزو الثالث( 2012/18التوجيه 

 
 
 

 اللوائح الوطنية 2.1.15.
 

 

 

 ألمانيا

  GISCODE 
 

 

 تقييم السالمة الكيميائية  2.15.

 لم يتم القيام بأي تقييم للسالمة الكيميائية
  
 

 ىمعلومات أخر: 16القسم 
 

 



REMAXX BLACK 
 صحائف بيانات السال مة 

 

 2015/830دلة )االتحاد األوروبي( رقم ( بُنُظِمه المعREACH) 1907/2006مطابق لتعليمات االتحاد األوروبي رقم 
 

21/08/1440 AE - ar  6/6 
 

 المختصرات:

االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية  االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية
(ADR) 

متعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البحرية االتفاق األوروبي ال االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البحرية الداخلية
 (ADNالداخلية )

 (IATAمنظمة النقل الجوي الدولي ) )اإلياتا( منظمة النقل الجوي الدولي

 (IMDGالبحرية الدولية للبضائع الخطرة ) البحرية الدولية للبضائع الخطرة

 (RIDالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية ) ك الحديديةلوائح بخصوص النقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق السك

 DOT (DOTُمِديِرّية النقل )

 TDG (TDGنقل المواد الخطرة )

 (REACHلوائح تقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية )  1907/2006 (EC)لوائح تقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية رقم

 GHS نيف وترميز المواد الكيميائيةنظام عالمي متوافق لتص

 (IARCالوكالة الدولية لبحوث السرطان ) الوكالة الدولية لبحوث السرطان

 (vPvBمواد ثابتة جداً ومتراكمة أحيائياً جداً ) تراكم أحيائي عالي و مستمر

 (PBTتيريفثاالت البوليبوتيلين ) التراكم األحيائي السام الثابت

 (PNECالتركيز الغير مؤثر المتوقع ) المتوقعالتركيز الغير مؤثر 

 CAS رقم CAS)دائرة المختصرات الكيميائية( 

 IBC-Code تعليمات السالمة الدولية لنقل المواد الكميائية الخطرة والسوائل الضارة بالصحة كبضائع بالجملة في قطاع النقل البحري

 (ATEتقدير السمية الحادة ) تقدير السمية الحادة

 1272/2008  CLP (EC)ائح التصنيف و التمييز و التعبئة، الئحة رقملو

 (BCFعامل مسبب للتركيز الحيوي ) عامل مسبب للتركيز الحيوي

 MARPOL 73/78 (: االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار من خالل السفنMARPOL 73/78) 73/78اتفاقية ماربول 

 ADG نقل البضائع الخطرة االسترالية
 

على اإلستعمال واإلستخدام السليم للمنتج بشكل تام )أنظر  12إلى  10والنقاط من  8إلى  4ال تنطبق المعطيات في النقاط من 
اإلرشادات والتعليمات الخاصة باإلستخدام(, بل على تطاير وإنتشار كميات كبيرة في حالة الحوادث والتجاوزات. هذه المعطيات 

نتج / المنتجات وترتكز على أحدث ما توصلنا إليه من خبرات ومعلومات. لمعرفة مواصفات المنتج توضح فقط متطلبات األمان للم
أنظرالكتيب الخاص بكل منتج على حده. هي ال تمثل تأكيد لخصائص ومواصفات المنتج المعنى/ المنتجات المعنية في سياق لوائح 

 الضمان القانونية.

 معلومات أخرى :

 

 

 EUHو Hات الخاصة بالسالمة النص الكامل للعبار:

 Acute Tox. 4 (Oral) 4السمية الحادة )فموي( فئة 

 H302 ضار إذا ابتلع

 EUH210 صحيفة بيانات السالمة ُمَتَوفِّرة عند الطلب.
 

 

 
 

 

 
 

 Right-to-left -الملحق الثاني(  REACHصحيفة بيانات السالمة لالتحاد األوروبي )

 
 معينة للمنتج.عارفنا الحالية وتهدف إلى وصف المنتج ألغراض الصحة والسالمة والمتطلبات البيئية فحسب. وال ينبغي أن تفسر على أنها ضمان ألي خاصية تستند هذه المعلومات إلى م


