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Tillverkare
WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat, 52
2620 Hemiksem, Belgien
Tel. +32 3 870 00 00 / 0476/23 33 14
info@wolfoil.com
Telefonnummer vid nödfall: Tel: 08-331 231
01 IDENTIFIERING AV PRODUKTEN/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Identifiering av produkten:
Användning:
Identifiering av företaget:

Oljig vätska
Bilindustrin.
Se tillverkare eller distributör.

02 IDENTIFIERING AV RISKERNA
Symptom kopplade till användningen:
Inandning:
Hudkontakt:
Stänk i ögonen:
Förtäring:

Anses inte farligt att inandas vid förhållanden med
normal användning.
Anses inte speciellt farlig att få på huden vid förhållanden med
normal användning.
Anses inte speciellt farlig att få i ögonen vid förhållanden med
normal användning.
Anses inte speciellt farlig att förtära vid förhållanden med
normal användning.

03 SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM INNEHÅLL
Produkten anses inte som farlig, men innehåller komponenter vilka anses som farliga enligt preparatdirektivet
1999/45/EG.
Komponent med hälsofara
Zinkdialkylditiofosfat

In n e h å l l
0 ,5 à 1 ,5 %

CAS / EINECS / EC Nr
68649-42-3 /----/----

Symbol
Xi

Riskfras
3 6 /3 8

04 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Första hjälpen:
- Inandning:
- Hudkontakt:
- Stänk i ögonen:
- Förtäring:

Inga åtgärder nödvändiga vid första hjälpen.
Tvätta huden med rikligt med tvål och vatten.
Håll ögonen vidöppna och spola genast och upprepade gånger med
vatten i 10 till 15 minuter.
FRAMKALLA INTE KRÄKNING.
Skölj munnen.
Sök genast läkarhjälp.

05 ÅTGÄRDER VID BRAND
Brandsläckningsmedel:
- Lämpliga:

- Olämpligt:
Spridningsrisk:
Specifika faror:

Skum.
Pulver.
Koldioxid (CO2).
Använd inte en kraftig vattenstråle.
Kyl ner exponerade behållare med pulver
eller vattendimma.
Vid brand bildas giftiga gaser.
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Skyddsåtgärder för räddningspersonal:
Speciella åtgärder:

Isolerad inandningsapparat skall användas i omedelbar närhet
av branden.
Var försiktig vid all bekämpning av brand i kemiska produkter.

06 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT SPILL
Personliga skyddsåtgärder:
Skyddsåtgärder för miljön:

Icke tillämpliga.
Förhindra att produkten rinner ut i brunnar och vattendrag.

Efter spill / läckage:

Ytor med utsläpp kan vara hala. Samla in produkten med
mekaniska medel eller använd lämpligt absorberingsmedel.
Det kan vara nödvändigt att avlägsna kontaminerad mark.

- på mark:
- i vatten:

Om produkten har läckt ut i vattendrag eller avlopp, måste man meddela
myndighet om närvaron av föroreningar.

07 HANTERING OCH LAGRING
Allmänt:
Lagring:

Ingen öppen eld. Rök inte.
Förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme.
Förvaras vid temperaturer understigande 40°C.

Hantering:

Tvätta händer och andra kroppsdelar som har blivit exponerade med
tvål och vatten innan man äter, dricker, röker samt vid arbetets slut.

08 PERSONSKYDD
Personskydd
- Andningsskydd:
- Kroppsskydd:
- Ögonskydd:
- Förtäring:
Hygieniska arbetsmetoder:
Exponeringsgränser:

Inget andningsskydd krävs vid normala arbetsförhållanden om det
det finns god luftväxling på arbetsplatsen.
Inga speciella skyddskläder eller skydd för händerna krävs vid
normal användning.
Skyddsglasögon.
Ät, drick och rök inte medan du använder produkten.
Inga speciella skyddsåtgärder krävs om arbetet sker i utrymme
med tillräcklig luftväxling.
Enligt TLV från ACGIH, är en koncentration av 5 mg/m3 olja
(s.k. oljedimma) under en åttatimmars arbetsdag inte skadligt.

09 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende:
Oljig vätska
Färg:
Gul-brun.
Lukt:
Typisk olja.
pH :
Icke tillämpligt.
Densitet [g/dm3] :
882
Viskositet vid 40°C [mm2/s] :
110
Löslighet i vatten:
Försumbar
Flampunkt [°C] :
>200
Självantändningstemp. [°C] :
Ingen data tillgänglig.
Explosionsbenägenhet (vol% i luften):
LEL: 1.0
UEL: 6.0
LogP oktanol / vatten vid 20°C : Ingen data tillgänglig.
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10 STABILITET OCH REAKTIVITET
Farliga nerbrytningsprodukter:
Farliga reaktioner:
Farliga egenskaper:
Material som bör undvikas:

Inga vid normala användningsförhållanden.
Inga vid normala användningsförhållanden.
Inga vid normala användningsförhållanden.
Starkt oxiderande ämnen
Syror
Baser

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION
Oral admin. (råtta) DL50 (mg/kg):

Ingen data tillgänglig.

Inandning:

Försumbara risker vid normala lufttemperaturer eller normala arbetstemperaturer.
Ångor, dimmor eller rök kan bildas av mekanisk påverkan eller förhöjda
temperaturer och därvid reta näsa, hals och lungor.
Upprepad eller långvarig exponering på huden kan orsaka retning.
Lätt irriterande, inte starkt nog att skada ögonvävnaden.

Hudkontakt:
Stänk i ögonen:
I fall av oral intagning:

Lätt förhöjning av akut/systematisk giftighet.
Inandning i lungorna av mindre mängder vid sväljning eller vid kräkning kan
utlösa lungsjukdom och orsaka död.

12 EKOLOGISK INFORMATION
CL50-96 tim. – fisk [mg/l]:
Kvardröjning och nerbrytning:

Ingen data tillgänglig.
Icke lösligt i vatten och mycket lite biologiskt nerbrytningsbart.

13 AVFALLSHANTERING
Avfallshantering:

Avyttras på säkert sätt, i enlighet med gällande bestämmelser.

14 UPPLYSNINGAR GÄLLANDE TRANSPORT
Allmän information:

Berörs inte av transportbestämmelser.

15 REGLEMENTEN
Symboler:
Riskfraser:
Säkerhetsfraser:

Inga.
Inga.
Inga.

16 ANNAN INFORMATION
Beskrivning av Riskfraserna i avsnitt 2:
Andra uppgifter:
Tryckdatum:

R36/38 – Irriterar ögonen och huden.
Revision –Se : *
28/8/2007

Innehållet och utseendet på detta varuinformationsblad är i enlighet med den Europeiska Kommissionens Direktiv
2001/58/CE.
ANSVARSFRIHET Informationen i detta varuinformationsblad kommer från källor som vi anser vara trovärdiga.
Inte desto mindre, ges de utan garanti, uttalad eller underförstådd, för eventuell exakthet.
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Förhållanden och metoder vid hantering, förvaring, användning eller återvinning av produkten är utom vår kontroll,
och är inte del av vår kunskap.
Det är p.g.a. dessa och andra orsaker som vi avsäger oss allt ansvar vid förlust, skada eller kostnad som uppstått
vid hantering, förvaring, användning eller återvinning av produkten. Detta varuinformationsblad har reviderats, och
skall enbart användas tillsammans med denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan
produkt, kan det vara så att informationen som ges här inte är relevant.

Slut på dokumentet.
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