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Proizvajalec
WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat, 52
2620 Hemiksem Belgija
Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14
info@wolfoil.com
Telefonska številka Centra za zastrupitve: (01) 522 8619
01 OPREDELITEV PROIZVODA IN PODJETJA (*)
Opredelitev proizvoda:
Uporaba:
Identifikacija uporabnika:

Oljna tekočina
Avtomobilska industrija.
Glejte proizvajalec ali distributer.

02 OPREDELITEV NEVARNOSTI
Simptomi, povezani z uporabo:
Vdihavanje ob običajnih pogojih uporabe se ne smatra kot nevarno.
Ob normalni uporabi se stik s kožo ne smatra kot posebno nevaren.
Se ne smatra posebno nevaren za oči ob normalni uporabi.
Se ne smatra posebno nevaren ob zaužitju pri normalni uporabi.

Vdihavanje:
Stik s kožo:
Stik z očmi:
Zaužitje:

03 INFORMACIJE O SESTAVINAH
Ta proizvod se ne smatra kot nevaren, vendar v skladu z direktivo 1999/45/EG vsebuje nevarne sestavine.
Im e s e s ta v i n e

Vrednost(i)

Cinkov dialkil ditiofosfat:

0 . 5 1 .5 %

št° CAS / št°EINECS / Indeks CE
68649-42-3 /----/----

Simbol (i)
Xi

Fraza (e) R
3 6 /3 8

04 UKREPI PRVE POMOČI
Prva pomoč:
- Vdihavanje:
- Stik s kožo:
- Stik z očmi:
- Zaužitje:

Ukrepi prve pomoči niso potrebni.
Kožo obilno sperite z milnico.
V primeru stika z očmi, takoj izpirajte s čisto vodo 10-15 minut.
NE POSKUŠAJTE BRUHATI.
Splaknite usta.
Takoj se posvetujte z zdravnikom.

05 UKREPI PRI GAŠENJU
Ustrezna sredstva za gašenje:
- Ustrezna:

- Kontraindicirani:
Požar v bližini:
Posebna tveganja:
Zaščita pred požarom:
Posebni postopki:

Pena
Suh kemijski proizvod.
Ogljikov dioksid
Ne uporabljajte močnega vodnega curka.
Izpostavljene zabojnike ohladite z vodo v obliki megle
ali drobnih kapljic.
V primeru ognja prisotnost nevarnih hlapov.
V neposredni bližini ognja, uporabljajte avtonomen
dihalni aparat.
Bodite previdni med gašenjem požara kemijskih proizvodov.

06 UKREPI V PRIMERU NEŽELENEGA RAZLITJA
Individualni previdnostni ukrepi:
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Ukrepi za okolje:

Preprečite pronicanje v kanalizacijo in pitno vodo.

Ukrepi po izteku / razpršitvi:

Področja razlitja so lahko spolzka. Proizvod z ustreznim materialom poberite ali
absorbirajte.
Včasih je potrebna odstranitev kontaminiranih tal.

- Na tleh:
- V vodi:

Če pride do pronicanja tekočine v kanalizacijo ali pitno vodo, o tem obvestite
pristojne organe.

07 RAVNANJE IN SHRANJEVANJE
Splošno:
Shranjevanje:

Ne imejte ob odprtem ognju. Ne kadite.
Shranjujte na suhem in dobro prezračenem mestu
Shranjujte pri temperaturi, ki ne presega 40°C.

Ravnanje:

Umijte si roke in vsa druga izpostavljena mesta z blagim milom in vodo
preden jeste, pijete, kadite in preden zapustite delovno mesto.

08 KONTROLA IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA
Individualna zaščita:
- Dihalna zaščita:
- Zaščita kože:
- Zaščita oči:
- Zaužitje:
Industrijska higiena:
Mejne vrednosti poklicne izpostavitve:

V običajnih pogojih uporabe z ustreznim prezračevanjem ni potrebna
nobena dodatna zaščita dihalnega sistema.
Ne priporočajo se nobena posebna oblačila ali zaščita kože ob
normalni uporabi.
Očala.
Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite.
Nobena posebna zaščita ni potrebna, če se vzdržuje ustrezno
prezračevanje.
V skladu s podatki ACGIH TLV koncentracija olja (ali oljnih meglic) 5
mg/m3 (pri 8 urah dela na dan) ni škodljiva.

09 FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
Fizično stanje:
Oljna tekočina
barva:
Rumeno-rjava.
vonj:
Olje
pH:
Ni potrebno.
3
882
Gostota [g/dm ] :
Viskoznost pri 40°C [mm2/s]:
110
Topnost v vodi:
Zanemarljiva
>200
Točka vžiga [°C]:
Temp. samovžiga [°C]:
Ni razpoložljivih informacij
LEL: 1.0
Mejne vrednosti eksplozivnosti (vol% v zraku):
UEL: 6.0
Ni razpoložljivih informacij
Log P oktanol / voda pri 20°C :

10 STABILNOST IN REAKTIVNOST
Nevarni razpadni
produkti:
V običajnih pogojih jih ni.
Nevarne reakcije:
V običajnih pogojih jih ni.
Nevarne lastnosti:
V običajnih pogojih jih ni.
Snovi, ki se jim je potrebno izogibati:
močni oksidanti
kisline
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baze

11 TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE
Oralno odmerjanje (podgana) DL50 [mg/kg] :

Ni razpoložljivih informacij.

Vdihavanje:

Nevarnost je pri uporabi na sobni temperaturi ali pri
običajnih temperaturah zanemarljiva.
Ob mehanskem delovanju ali ob zvišani temperaturi se
lahko tvorijo para, meglice ali dim, ki dražijo nos, grlo in
pljuča.
Ponavljajoč se ali daljši stik s kožo lahko izzove draženje.
Rahlo dražeče, ne poškoduje očesnega tkiva.

Stik s kožo:
Stik z očmi:
V primeru oralne absorpcije:

Akutna/sistemska raven toksičnosti je rahlo povišana.
Vdihavanje manjših količin v pljuča med zaužitjem ali med
bruhanjem lahko sproži hudo pljučno obolenje in povzroči
smrt.

12 EKOLOŠKE INFORMACIJE
CL50-96 ur - ribe [mg/l] :
Trajnost in razgradljivost:

Ni razpoložljivih informacij
V vodi netopno torej zelo malo biorazgradljivo.

13 UKREPI GLEDE ODSTRANJEVANJA
Odstranjevanje odpadkov:

Uničite v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi
predpisi.

14 INFORMACIJE GLEDE TRANSPORTA
Splošne informacije:

Ni urejeno.

15 PREDPISANE INFORMACIJE
Simbol (i):
Napis(i) R:
Napis(i) S:

Noben(i)
Noben(i)
Noben(i)

16 DRUGE INFORMACIJE
Besedilo napisov R iz § 2 :
Drugi podatki:
Datum tiska:
28/8/2007

R36/38 – Dražeče za oči in kožo.
Revizija – glejte: *

Vsebina in format teh varnostnih podatkov so v skladu z direktivo Evropske komisije
2001/58/CE.
ODKLONITEV ODGOVORNOSTI Informacije, ki jih vsebuje ta dokument, izhajajo iz virov, ki jih smatramo kot
zanesljive, vendar pa ne dajejo nobenega zagotovila, posrednega ali neposrednega, glede točnosti podatkov.
Pogoji ali metode ravnanja, shranjevanja, uporabe ali odstranjevanja proizvoda so izven našega nadzora in ne
morejo biti v okviru naših pristojnosti.
Tudi zato med drugim zavračamo vsakršno odgovornost v primeru izgube, poškodovanja ali drugih okoliščin,
poljubno povezanih z ravnanjem, shranjevanjem, uporabo ali odstranjevanjem proizvoda. Ta FDS je bil napisan in
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naj se uporablja izključno za ta proizvod. V kolikor se proizvod uporablja kot sestavni del drugega proizvoda, ni
nujno, da zanj veljajo informacije, ki jih podaja ta dokument.
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