Záznam s bezpečnostnými údajmi
GENLUB SDX

Strana: 1 /5
Revízia č.: 3
Dátum: 28/08/2007
Nahrádza záznam: 04/10/05

Výrobca
WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat, 52
2620 Hemiksem België
Tel. 0032 (0)3 870 00 00 / 0476/23 33 14
info@wolfoil.com
V prípade otravy volajte vo vašej krajine číslo NTIC 02.54.77.41.66.
01 IDENTZIFIKÁCIA PRODUKTU A SPOLOČNOSTI
Identifikácia produktu:
Použitie:
Identifikácia spoločnosti:

Olejnatá tekutina.
Automobilový priemysel.
Pozri výrobcu alebo distribútora.

02 IDENTIFIKAĆIA NEBEZPEČENSTIEV
Symptómy spojené s používaním:
Vdýchnutie:

Nepovažuje sa za nebezpečnú látku pri vdýchnutí za normálnych
používateľských podmienok
Nepovažuje sa za osobitne nebezpečné pri kontakte s
pokožkou za normálnych používateľských podmienok.
Nepovažuje sa za osobitne nebezpečné pre oči za
normálnych používateľských podmienok.
Nepovažuje sa za osobitne nebezpečné pri prehltnutí za
normálnych používateľských podmienok.

Kontakt s pokožkou:
Kontakt s očami:
Prehltnutie:

03 INFORMÁCIE O KOMPONENTOCH
Tento produkt sa nepovažuje za nebezpečný, avšak obsahuje nebezpečné komponenty na základe smernice
1999/45/EG.
Názov látky

Hodnota(y)

Dialkylditiofosfát zinočnatý:

č. prípadu / č. EINECS / Index CE
0.5 à 1.5 %

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

Symbol(y)

Veta(y) R
Xi

3 6/ 3 8

04 OPATRENIA V PRÍPADE PRVEJ POMOCI
Prvá pomoc:
- Vdýchnutie:
- Kontakt s pokožkou:
- Kontakt s očami:
- Prehltnutie:

Nie sú potrebné opatrenia prvej pomoci.
Pokožku umyte veľkým množstvom mydlovej vody .
V prípade kontaktu s očami vyplachuje okamžite čírou vodou po
dobu 10-15 minút.
NESNAŽIŤ SA DÁVIŤ.
Ústa vypláchnite.
Okamžite sa poraďte s lekárom

05 OPATRENIA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY
Hasiace prostriedky:
- Správne:

- Kontraindikácie:
Požiare v susedstve:
Osobitné riziká:

Pena.
Suchý chemický produkt.
Oxid uhličitý.
Nepoužívať silný prúd vody.
Vystavené nádrže ochladzje rozprašovaním
alebo vodnou hmlou
V prípade vzplanutia sa môže vyskytnúť nebezepčný dym.
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Ochrana voči požiaru:

V bezeprostrednej blízkosti ohňa používajte dýchací
prístroj.
Pri boji s akýmkoľvek požiarom z chemickými látkami buďte opatrení.

Špeciálne postupy:

06 OPATRENIA V PRÍPADE NÁHODNÉHO ROZPTYLU
Individuálne odporúčania:
Nepoužiteľné.
Odporúčania týkajúce sa životného prostredia: Zabráňte prieniku produktu do odkvapov a nádrží s pitnou vodou.
Opatrenia nasledujúce po úniku/rozšírení: Rozptyl produktu môže plochy učiniť šmykľavými. Ohraďte produktu
tak, aby ste ho mohli dostať späť do pôvodného obalu alebo odsať ho
patričným materiálom.
- na zemi:
Evakuácia kontaminovanej zeme môže byť nevyhnutá.
Upozornite patričné orgány ak tekutina prenikne do odtokov alebo do
verených vodných zdrojov.

- na vode:

07 MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
Všeobecné:
Skladovanie:

Žiaden otvorený oheň. Nefajčiť.
Na chladnom a vetranom mieste
Skladujte pri teplote, ktorá nesmie prekročiť 40°C.

Manipulácia

Umyte si ruky ako aj akúkoľvek inú vysavenú zónu s jemným mydlom
a et vodou, prv, než začnete jesť, piť, fajčiť, a prv, než opustíte svoje
pracovisko.

08 KONTORLA VYSTAVENIA/INDIVIDUÁLNA OCHRANA
Individuálna ochrana
- Ochrana dýchania:
- Ochrana pokožky
- Ochrana očí:

Nevyžaduje sa žiadne ochranné dýchacie zariadenia za
normálnych používateľských podmienok pri dostatočnom vetraní.
Neodporúča sa žiaden špeciálny odev alebo ochrana pokožky
za normálnych používateľských podmienok.
Okuliare.

- Prehltnutie:
Priemyselná hygiena:

Nejedzte, nepite a nefajčite, ak s produktom manipulujete.
Pri dostatočnom vetraní sa nevyžaduje žiadna
špeciálna ochrana.
Limity pracovného vystavenia: Podľa údajov ACGIH TLV, nie je koncentrácia 5 mg/m3
oleja (olejová hmla) (8 pracovných hodín za deň) škodlivá.

09 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VALSTNOSTI
Skupenstvo:
Farba
Vôňa:
pH:
Hustota [g/dm3]:
Viskozita pri 40°C, v mm2/s:
Rozpustnosť vo vode:
Bod vzplanutia [°C]:
Bod samovznietenia [°C]:
Limity výbušnosti (obj% vo vzduchu):
Log P oktanol / voda pri 20°C:

Olejovitá tekutina.
Hnedo-žltá.
Olejová.
Nepoužiteľné.
882
110
Nie je dôležité
>200
Nie je k dispozícii žiaden údaj
LEL: 1.0
UEL: 6.0
Nie je k dispozícii žiaden údaj
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10 STABILITA A REAKTIVITA
Rozkladové nebezpečné
produkty:
Nebezpečné reakcie:
Nebezpečné vlastnosti:
Látky, ktorým je treba sa vyhýbať:

Žiaden (ne) za normálnych podmienok.
Žiaden (ne) za normálnych podmienok.
Žiaden (ne) za normálnych podmienok.
Silné oxidanty
Kyeliny
Zásady

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Ústne podáv. (potkan) DL50 [mg/kg]:

Nie je k dispozícii žiaden údaj

Vdýchnutie:

Zanedbateľné nebezpečenstvo pri okolitej teplote alebo pri normálnych
manipulačných teplotách.
Pri mechanickej námahe alebo pri zvýšenej teplote sa môžu vytvoriť
pary, hmly alebo dym dráždiaci nos, hrdlo a pľúca.
Opakovaný alebo dlhodobý kontakt s pokožkou môže spôsobiť
podráždenie.
Jemne dráždivý, bez hrozby poradenia očného tkaniva.

Kontakt s pokožkou:
Kontakt s očami:
V prípade vdýchnutia ústami:

Nízka akútna / systematická toxicita.
Vdýchnutie malého množstva do pľúc v priebehu požívania potravy
alebo pri vracaní môže vážne poškodiť pľúca či dokonca spôsobiť
smrť.

12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
CL50-96 Hodín- ryby [mg/l]:
Trvácnosť a degradovateľnosť:

Nie je k dispozícii žiaden údaj
Nerozpustné vo vode čiže s nízkou schopnosťou biodegradovateľnosti.

13 OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ZNIČENIA
Zničenie odpadu:

Zničte v súlade s platnými miestnymi / národnými bezepčnostnými
predpismi.

14 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREVOZU
Všeobecná informácia:

Nie je nariadené

15 ZÁKONNÉ INFORMÁCIE
Symbol (y):
Veta (y) R:
Veta (y) S:

Žiaden(a).
Žiaden(a).
Žiaden(a).

16 ĎALŠIE INFORMÁCIE
Znenie Viet R z § 2:
Ostatné údaje:
Dátum tlače:

R36/38 – Dráždivé látky pre oči a pokožku.
Revízia –Pozri: *
28/8/2007
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Obsah a formát tohto záznamu s bezpečnostnými údajmi sú v súlade so Smernicou
2001/58/EK Európskej komisie.
ZBAVENIE ZODPOVEDNOSTI Informácie uvedené v tomto zázname pochádzajú zo zdrojov ktoré považujeme
za hodnoverné. Aj napriek tomu sú však poskytované bez záruky, či už vyslovenej alebo nie, týkajúcej sa ich
presnosti.
Podmienky a postupy týkajúce sa manipulácie, skladovania, používania alebo zneškodňovania produktu sú mimo
našej kontroly a nemusia spadať do našej kompetencie.
Práve z týchto dôvodov nezodpovedáme v prípade straty, poškodenia alebo použitia akokoľvek spojeného s
manipuláciou, uskladnením, použitím alebo zneškodnením produktu. Tento bezpečnostný záznam bol
vypracovaný a má byť použitý len pre tento produkt. Ak sa produkt používa ako súčasť iného produktu,
informácie, ktoré sa naňho vzťahujú nemusia byť platné.

Koniec dokumentu
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