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Gyártó
WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat, 52
2620 Hemiksem, Belgium
Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14
info@wolfoil.com
Segélyhívó szám:Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: (1) 476-6464
Zöld szám: (80)-20-11-99
01 A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA (*)
Termék azonosítása :
Felhasználás :
Vállalat azonosítása :

Olajos kenőfolyadék.
gépjármű ipar.
Lásd gyártó vagy forgalmazó cég.

02 A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA
Felhasználással összefüggő tünetek :
Belégzés :

Normál használati feltételek mellett belégzése nem minősül
veszélyesnek.
Normál használati feltételek mellett bőrrel való érintkezése nem
minősül különösen veszélyesnek.
Normál használati feltételek mellett a szemre nézve nem minősül
különösen veszélyesnek.
Normál használati feltételek mellett lenyelése nem minősül különösen
veszélyesnek.

Bőrrel való érintkezés :
Szembe jutás :
Lenyelés :

03 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZETEVŐKRŐL
Jelen termék nem minősül veszélyes anyagnak, de az 1999/45/EG direktíva szerint veszélyesnek minősülő
összetevőket tartalmaz.
Vegyület neve

Érték(ek)

Cink dialkil-dithiofoszfát :

CAS sz./ EINECS sz./ CE jel

0.5 - 1.5 %

68649-42-3 /----/----

Szimbólum(ok)
Xi

R mondat(ok)
3 6/3 8

04 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Elsősegély ellátás :
- Belégzés :
- Bőrrel való érintkezés :
- Szembe jutás :
- Lenyelés :

Elsősegélynyújtásra nincs szükség.
A bőrfelületet bő, szappanos vízzel mossa le.
Szembe jutás esetén a szemet tiszta vízzel azonnal öblítse ki, és a
műveletet 10-15 percig folytassa.
NE HÁNYTASSON.
Öblítse ki a szájüreget.
Azonnal forduljon orvoshoz.

05 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Tűzoltási eszközök :
- Megfelelő :

- Ellenjavallat :
Környező tüzek :

hab.
Száraz kémiai oltóanyag.
Széndioxid.
Erős vízsugarat ne használjon.
A hőnek kitett tartályokat vízpermettel vagy vízköddel hűtse.
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Rendkívüli kockázatok :
Tűzvédelem :
Speciális eljárások :

Tűz esetén veszélyes, mérgező gőzök, gázok jelenléte.
A tűz közvetlen közelében használjon független, zártrendszerű
légzőkészüléket.
A vegyi tűz oltását minden esetben különös körültekintéssel végezze..

06 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZÉTTERÜLÉS ESETÉN
Személyi óvintézkedések :
Környezetvédelmi óvintézkedések :

Nem alkalmazható.
Kerülje az anyag csatornába, ivóvizekbe történő bejutását.

Intézkedés szivárgás / terjedés után :

A kiömlött anyag csúszós felületeket eredményezhet. A felszedéshez
a terméket gáttal zárja körül, vagy szívassa fel megfelelő megkötő
anyaggal.
A szennyezett talaj eltávolítása, semlegesítése szükséges lehet.

- talajon :
- vízben :

Értesítse a hatóságokat, ha a folyadék bejut a csatornákba, illetve a
lakóterületek, közterületek vízhálózatába.

07 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Általános :
Tárolás :

Nyílt láng használata tilos. Ne dohányozzon.
Száraz, jól szellőző helységben tárolandó.
A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 40°C-t.

Kezelés :

Evés, ivás, dohányzás, illetve a munka letétele előtt mossa meg a
kezét, illetve az érintkezésnek kitett felületeket.

08 EXPOZĺCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM
Személyi védelem
- Légutak védelme :

- Bőrvédelem :
- Szemvédelem :
- Lenyelés :
Ipari higiénia :
Szakmai expozíció határértékei :

Megfelelő szellőzés biztosítása mellett, normál használati körülmények
között a légutak védelmét biztosító védőfelszerelés használata nem
szükséges.
Normál használati körülmények között a bőrfelületet védő speciális
védőöltözetre illetve felszerelésre nincs szükség.
Szemüveg.
A termék használata során ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon.
Speciális védelemre nincs szükség akkor, ha az elégséges, megfelelő
szellőzés biztosított.
Az ACGIH TLV mutatói szerint az olaj 5mg/m3 koncentrációja
(olajköd) (8 órás munkanap mellett) nem egészségkárosító

09 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Fizikai állapot :
Szín :
Szag :
pH :
3
Sűrűség [g/dm ] :
Viszkozitás 40°C-on [mm2/s] :
Oldhatóság vízben :
Lobbanáspont [°C] :
Öngyulladási hőmérséklet [°C] :
Robbanási határértékek
(százalékos mennyiség a levegőben ) :
Log P octanol / víz 20°C-on :

Olajos folyadék.
sárgásbarna.
Olajszagú.
Nem alkalmazható.
882
110
Elhanyagolható
>200
Nincs rendelkezésre álló adat
LEL: 1.0
UEL: 6.0
Nincs rendelkezésre álló adat
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10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
Bomlástermékek
veszélyes anyagok :
Veszélyes reakciók:
Veszélyes tulajdonságok:
Elkerülendő anyagok :

Normál körülmények között nincsenek.
Normál körülmények között nincsenek.
Normál körülmények között nincsenek.
Erős oxidánsok
Savak
Lúgok

11 TOXIKOLÓGIAI ADATOK
Szájon át (patkány) DL50 [mg/kg] :

Nincs rendelkezésre álló adat

Belégzés :

Környezeti hőmérsékleten, illetve normál felhasználási hőmérsékleten
a kockázat elhanyagolható.
Mechanikai behatás, illetve magas hőmérséklet esetén gőzök, párák,
füstök képződhetnek, amelyek irritálhatják az orrot, a torkot vagy a
tüdőt.
Ismételt vagy elhúzódó ideig tartó bőrrel való érintkezése irritációt
okozhat.
Enyhén irritáló hatású, de a szem szöveteit nem roncsoló anyag.

Bőrrel való érintkezés :
Szembe jutás :
Szájon keresztül történő bejutás :

Enyhe mértékű akut/krónikus toxicitás.
Ha lenyelés vagy hányás során az anyag elenyésző mennyiségben a
tüdőbe jut, az a tüdő súlyos gyulladását okozhatja, és halálos
kimenetelű lehet.

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
CL50-96 Óra - hal [mg/l] :
Megmaradás és lebonthatóság :

Nincs rendelkezésre álló adat
Vízben oldhatatlan, ezért biológiai lebomlása nagyon csekély mértékű.

13 HULLADÉKKEZELÉSRE, ELTÁVOLÍTÁSRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK
Hulladékeltávolítás :

A hatályos helyi/nemzeti biztonsági rendelkezéseknek megfelelően
semlegesítendő.

14 SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Általános tájékoztatás :

Nem szabályozott.

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Szimbólum(ok):
R mondat(ok) :
S mondat(ok) :

Nincs.
Nincs.
Nincs.

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK
A 2. § R mondatainak teljes szövege :
Egyéb adatok :
Nyomtatás dátuma:

R36/38 - Szem- és bőrizgató hatású.
Felülvizsgálat - Lásd : *
28/8/2007
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Jelen biztonsági adatlap formája és tartalma megfelel az Európai Bizottság
2001/58/CE direktívájának.
FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA Jelen adatlapban közölt adatok az általunk megbízhatónak tartott forrásokból
származnak. Mindazonáltal az adatok pontosságáért itt sem hallgatólagos, sem kifejezett garanciát nem
vállalunk.
Az anyag kezelési, tárolási, felhasználási és eltávolítási, megsemmisítési módszerei kívül esnek ellenőrzésünkön,
és nem a mi kompetenciánk.
Többek között ennél az oknál fogva semmilyen felelősséget nem vállalunk a kezelésből, tárolásból,
felhasználásból, megsemmisítésből eredő, illetve ezekhez kapcsolódó veszteségekért, károkért illetve
költségekért. Jelen adatlap kizárólag a megadott termékre lett összeállítva, és csakis erre a termékre
alkalmazható. Ha a terméket egy másik készítmény alapanyagaként használják, akkor az itt található információk
és adatok érvényüket veszthetik.
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