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1. Identificarea substanţei/preparatului şi a societăţii/întreprinderii
Identificarea substanţei sau a preparatului
ADDINOL Engine Oil M 30
Utilizarea substanţei/preparatului
Ulei de motor.
Identificarea societăţii/întreprinderii

Societatea :
Numele străzii :
Oraşul :
Telefon :
Persoană de contact :
E-Mail :
Internet :
Departamentul responsabil :
Telefon în caz de urgenţă :

ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebäude 4609
Am Haupttor
D-06237 Leuna
+49 (0) 3461 845-201
Anwendungstechnik
info@addinol.de
www.addinol.de
Anwendungstechnik
+49 (0) 3461 845-201

Fax : +49 (0) 3461 845-561

2. Identificarea pericolelor
Avize suplimentare de pericol pentru om şi mediu
Vaporii de prelucrare pot sa irite caile respiratorii, pielea si ochii.
Nociv în caz de înghiţire.

3. Compoziţie/informaţii privind componenţii (ingredientele)
Caracterizare chimică ( Amestec )
Informaţii suplimentare
The prouct does not contain any dangerous substances with concentrations reaching or exceeding the limits acc. to
1999/45/EC.

DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.
Concentratie a PCB < 1mg/kg.
Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by information from
specialist literature and company information.

4. Măsuri de prim ajutor
Inhalare
Cel in cauza trebuie dus la aer proaspat.. Cel afectat se pune in loc linistit si se tine la cald. La dureri permanente se
consulta medicul
Contact cu pielea
După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apa si sapun. Imbracamintea contaminata se schimba. In caz de
iritare a pielii se va consulta un medic.
Contact cu ochii
Daca ajunge produsul in ochi, se spala imediat cu multa apa, timp de 5 minute. Dupa aceea se consulta medicul de
ochi.
Ingerare
Nu se va provoca varsarea. Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Se cheama imediat medicul

5. Măsuri de stingere a incendiilor
Produse recomandate pentru stingerea incendiului
Spuma. Pulbere de stingere uscata. Dioxid de carbon (CO2). Apa pulverizata.
Produse pentru stingerea incendiului ce nu pot fi folosite din motive de securitate
Jet apa de mare putere.
Periclitare deosebită datorită substanţei sau preparării în sine, produselor rezultate prin arderea acesteia
sau gazelor formate
In caz de incendiu pot aparea: Monoxid de carbon. Dioxid de carbon (CO2).
Echipament de protecţie special pentru pompieri
In caz de incendiu: Folosirea de masca de gaze autonoma.
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Informaţii suplimentare
Masurile de stingere corespund zonei. Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de
periculozitate se va instala o stropire continua cu apa. A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. Apa
folosita la stingere trebuie sa fie colectata separat.

6. Măsuri în cazul pierderilor accidentale
Măsuri de prevedere individuale
Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat. Trebuie prevenite urmatoarele: contactul cu pielea.
Contactul cu ochii. inspiratia. In caz de actionare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor se va proteja cu masca de
respiratie. Se vor indeparta sursele de aprindere.
Măsuri de prevedere pentru mediu
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. In caz de pierdere de gaze sau de patrundere in
ape, sol sau in canalizare, informati autoritatile competente. Preveniti extinderea pe suprafata (de exemplu prin
indiguire sau bariere pentru petrol).
Metode de curăţire
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant universal).
Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor periculoase.

7. Manipulare şi depozitare
Manipulare
Măsuri de prevedere la manipulare
Trebuie prevenite urmatoarele: contactul cu pielea. Contactul cu ochii. inspiratia.
Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor
Se vor indeparta sursele de aprindere.
Depozitare
Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
Pastrati ambalajul uscat si bine inchis, pentru a evita contaminarea si absorbirea umiditatii.
Avize de depozitare comună
A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
Tineti departe de: Agent de oxidare.
Informaţii suplimentare de depozitare
Temperatura recomandata pentru depozitare: 10 - 30°C
Protejare fata de: temperatura foarte mare. Radiatie UV/lumina solara.

8. Controlul expunerii/protecţia personală
Valori limită de expunere
Informaţii suplimentare de parametri de control

Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3
The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure limitation.
Controlul expunerii
Controlul expunerii profesionale
Aveti grija pentru suficienta aerisire si aspiratie punctiforma la punctele critice
Măsuri de igienă
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
Imbracamintea murdarita va fi spalata inainte de a fi folosita din nou. Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la
locul de munca.
Protecţie respiratorie
Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, trebuie sa fie purtata protectie
respiratorie.
Protecţia mâinilor
Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate: Standardele Industriale Germane / Standardele EN: EN 374
Material corespunzator: NBR (Nitril cauciuc).
Protecţia ochilor
Ochelari de protectie etansi. Standardele Industriale Germane / Standardele EN: EN 166
Protecţia pielii
A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.
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9. Proprietăţi fizice şi chimice
Informaţii generale

Stare fizică :
Culoare :
Miros :

lichid
brun
dupa: ulei mineral.

Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu

Testat conform cu
pH-Valoare :

nedeterminat

Modificări ale stării
Punct/domeniu de fierbere :

> 390 °C

Punct de aprindere :
Densitate (la 15 °C) :
Solubilitate în apă :
Vâscozitate / cinetică :
(la 100 °C)

240 °C DIN ISO 2592
0,885 g/cm³ DIN 51757
practic insolubil
11,0 mm²/s DIN 51562

Alte informaţii

Temperatură de aprindere :

> 250 °C DIN 51794

10. Stabilitate şi reactivitate
Condiţii de evitat
Vezi capitolul 7 Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.
Do not overheat to avoid decomposition by heat.
Materiale de evitat
reactioneaza cu :Agent de oxidare, tari. Acid.
Produse de descompunere periculoase
In caz de incendiu pot aparea: Monoxid de carbon. Dioxid de carbon (CO2).

11. Informaţii toxicologice
Toxicitate acută
Toxicitate acuta, oral, Sobolan. LD50: > 5000 mg/kg
Testul a fost efectuat cu o formulare asemanatoare.
Efecte specifice în probe pe animale
Nu sunt date disponibile
Iritaţie şi coroziune
Efect de iritare a ochilor: neiritant.
Efect iritant pe piele: Contactul indelungat / repetat cu pielea o poate degresa si poate duce la dermatitis (inflamare).
Efecte de sensibilizare
Evaluare: nu este sensibilizant.
Efect după expunere repetată sau de lungă durată
Contactul indelungat / repetat cu pielea o poate degresa si poate duce la dermatitis (inflamare). Vaporii de prelucrare
pot sa irite caile respiratorii, pielea si ochii.
Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere
Nu sunt date disponibile

12. Informaţii ecologice
Ecotoxicitate
Nu sunt date disponibile
Mobilitate
Ca urmare a solubilitatii sale reduse produsul este separat mecanic in continuare in instalatii de decantare.
Persistenţă şi degradabilitate
Nu este usor biodegradabil (conform criteriilor OECD). Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare
sau nu.
Potenţial de bioacumulare
Nu sunt date disponibile
Alte efecte adverse
Nu sunt date disponibile
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Informaţii suplimentare
Nu lasati sa ajunga produsul lipsit de control in mediul inconjurator.

13. Consideraţii privind eliminarea
Îndepărtare a rezidurilor
Must not be disposed of with domestic refuse. Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.
Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
ULEIURI ŞI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAŢI (CU EXCEPŢIA ULEIURILOR COMESTIBILE ŞI A ULEIURILOR DE
130205
LA CAPITOLELE 05, 12 şi 19); uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de lubrifiere; uleiuri minerale neclorurate
de motor, de transmisie şi de lubrifiere
Deşeu periculos.
Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi
Ambalajele care nu se pot curata trebuie debarasate. Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

14. Informaţii privind transportul
Transport rutier (ADR/RID)

Nr. ONU :
Clasa ADR/RID :
Panou de avertizare
Număr pericol :

-

Transport fluvial

Nr. ONU :
Clasa ADNR :
Etichete :
Transport naval
Nr. ONU :
Clasa-IMDG :
Marine pollutant :

no

Transport aerian

Nr. ONU/ID :
Clasa ICAO/IATA-DGR :
Etichete :
Alte Informatii utile

-

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

15. Informaţii privind reglementarea
Eticheta CE
Observaţii suplimentare
Nu este obligatorie marcarea in sensul Directivei de preparare 1999/45/UE.
Regulamente naţionale
Clasă pericilitare a apelor (D) :

1 - slabă contaminare a apei

16. Alte informaţii
Alte indicaţii
These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials or in
manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on today's state of our
knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific product properties and do not established
any legally valid contructual relationship.

Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale şi regulamentele în vigoare.
(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a furnizorului
anterior.)
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