
SDS- גיליון בטיחות 

סיווג של המוצר

סיכונים מהתכונות
:הפיסיקליות והכימיות 

:סיכונים לבריאות האדם 
:סיכונים לסביבה 
:סיכונים לעיניים

:סיכונים לעור
:סיכונים בשאיפה 
:סיכונים בבליעה 

:במגע בעיניים
:במגע בעור

:בשאיפה 
:בבליעה 

:הערות

:אמצעים לכיבוי אש
:סיכונים בכיבוי אש

:המלצות בכיבוי אש

:אמצעי זהירות אישיים

מידע על מרכיבי המוצר : 2סעיף 

סיכונים הכרוכים במוצר : 3סעיף 

הוראות עזרה ראשונה : 4סעיף 

הנחיות כיבוי אש : 5סעיף 

אמצעי זהירות אישיים וסביבתיים : 6סעיף 

זיהוי מוצר ופרטי הספק : 1סעיף 

LM-X 2אלפט גריז פרוגרס שם המוצר

EPמקריש ליתיום קומפלקס עם תוסף , משחת סיכה רב שימושית:שימוש אופייני
טים למוצר"מק

1173מספר מוצר

:פרטי הספק 
:מידע בחירום

:תאריך עדכון אחרון 
1173:מספר מוצר 

3 / 1דף  :שפה :פורמט  עבריתישראל
LM-X 2אלפט גריז פרוגרס :שם המוצר 



:אמצעי זהירות אישיים
:אמצעי זהירות סביבתיים 

:בדליפה גדולה

:טיפול 
:אחסנה

:בקרת חשיפה
:מיגון אישי 

:מידע טוקסיקולוגי
:במגע בעיניים

:במגע בעור
:בשאיפה 
:בבליעה 

:השפעות כרוניות

:פירוט השפעות אקולוגיות 
:ניידות החומר המסוכן

:פריקות החומר המסוכן 
:מידת הצטברות במערכות ביולוגיות 
:השפעות שליליות אחרות של החומר 

:מידע סביבתי אחר 

הנחיות טיפול ואחסנה : 7סעיף 

הנחיות ואמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי : 8סעיף 

(מידע טוקסיקולוגי)רעילות  : 11סעיף 

מידע סביבתי : 12סעיף 

הנחיות לדרכי סילוק המוצר : 13סעיף 

תכונות פיסיקליות וכימיות : 9סעיף 

יציבות וריאקטיביות : 10סעיף 

ערךמידה' יחמבחן מבחן

NLGI2דרגת חדירות לפי  DIN 51818

ליתיום קומפלקססוג סבון מסמיך DIN 51814

מינראלי-סוג שמן בסיס -

25°C0.1 mm265 - 295חדירות מעובדת ב  ASTM D 217

כחולצבע ISO 2049

Kg/lt0.98צ" מ15משקל סגולי ב  ASTM D1298

m/m1 %הפרדת שמן ASTM D 1742

m/m4.3 % בשעה79°Cנשטף במים ב  ASTM D 1264

C>260°נקודת  טפטוף ASTM D 2265

170+ עד C-21°תחום טמפרטורת עבודה

40°CCst220צמיגות שמן בסיס ב  DIN 51562

N315 כדורים4מבחן  DIN 51350/4

1.6מבחן שטיפה במים DIN 51807/1

:תאריך עדכון אחרון 
1173:מספר מוצר 

3 / 2דף  :שפה :פורמט  עבריתישראל
LM-X 2אלפט גריז פרוגרס :שם המוצר 



:שיקולים בעת סילוק החומר
:סילוק חומר שלא היה בשימוש 

:סילוק פסולת החומר 

:הוראות חקיקה ותקינה 
:הנחיות ודרישות לתווית המוצר 

הנחיות לדרכי סילוק המוצר : 13סעיף 

הנחיות שינוע : 14סעיף 

חקיקה ותקינה : 15סעיף 

מידע אחר : 16סעיף 

:תאריך עדכון אחרון 
1173:מספר מוצר 

3 / 3דף  :שפה :פורמט  עבריתישראל
LM-X 2אלפט גריז פרוגרס :שם המוצר 


