Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

ADDINOL Engine Oil M 30
Datum izdaje : 08.12.09

Številka materiala : 720001
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1. Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja
Identifikacija snovi ali pripravka
ADDINOL Engine Oil M 30
Uporaba snovi/pripravka
Motorno olje.
Identifikacija družbe/podjetja

Ime podjetja :
Ulica :
Kraj :
Telefon :
Kontaktna oseba :
e-mail :
Internet :
Prodočje/oddelek za informacije :
Telefonska številka za klic v sili :

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

Telefaks : +49 (0) 3461 845-561

2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih
Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje
Hlapi, nastali pri obdelavi, lahko dražijo dihalne poti, kožo in oči.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.

3. Sestava/informacije o sestavinah
Kemijska karakteristika ( Zmes )
Dodatni napotki
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.
Koncentracija 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. Ukrepi prve pomoči
V primeru vdihavanja
Prizadete odvesti na sveži zrak. Ponesrečence pripraviti do mirovanja in jih ogreti. Če težave ne prenehajo, poiskati
zdravniško pomoč.
Če pride v stik s kožo
Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo Vodainmilo. Zamenjati kontaminirana oblačila. V primeru dražanja kože obiskati
zdravnika.
Če pride v stik z očmi
Če pride proizvod v stik z očmi, takoj pri odprtih vekah z veliko vode spirati vsaj 5 minut. Zatem se posvetovati z
očesnim zdravnikom.
Če snov zaužijemo
Ne povzročati bruhanja. Takoj sprati usta in piti veliko vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

5. Ukrepi ob požaru
Ustreznih sredstev za gašenje
Pena. Prah za gašenje. Ogljikov dioksid (CO2). Brizgane kapljice vode.
Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov
Močni vodni curek.
Posebne nevarnosti zaradi izpostavljenosti sami snovi ali pripravku samemu, proizvodom, ki nastanejo
pri izgorevanju, nastajajočim plinom
V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).
Posebna zaščitna oprema za gasilce
v primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.
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Dodatni napotki
Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju. Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne
brizgalke. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Kontaminirano sredstvo za gašenje zbirati
ločeno.

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih
Osebnih varnostnih ukrepih, kakršne so
Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda. Naslednje je potrebno preprečiti: dotik s kožo.
Očesni kontakt. vdihavanje. V primeru učinkovanja hlapov, prašiv in aerosolov je potrebno uporabiti zaščitno dihalno
napravo. Odstraniti vse vžigalne pobude.
Okoljskih varnostnih ukrepih, kakršne so
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti
pristojne organe. Preprečiti širjenje po površini (npr.z zajezitvijo ali oljnimi barierami).
Metodah čiščenja, kakršne so
Pobrati z materialom ki veže tekočine (pesek, kremenova prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S sprejetim
materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

7. Ravnanje in skladiščenje
Ravnanje
Navodilo za varno rokovanje
Naslednje je potrebno preprečiti: dotik s kožo. Očesni kontakt. vdihavanje.
Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo
Odstraniti vse vžigalne pobude.
Skladiščenje
Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah
Embalažo hraniti dobro zaprto in na suhem, da bi preprečili onesnaženje in absorpcijo vlage.
Napotki za skupno skladiščenje
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Držati izven dosega: Oksidacijsko sredstvo.
Drugi podatki glede pogojev skladiščenja
Priporočena temperatura skladiščenja: 10 - 30°C
Zaščititi pred: vročina. UV-sevanje/ sončna svetloba.

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Mejne vrednosti izpostavljenosti
Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

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.
Nadzor izpostavljenosti
Nadzor poklicne izpostavljenosti
Skrbeti za zadostno prezračevanje kritičnih točk in izsesavanje na določenih točkah.
Splošni varnostni in sanitarni ukrepi
Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke. Takoj sleči vso onesnaženo obleko. Onesnažena oblačila je
potrebno pred ponovno uporabo oprati. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.
Zaščita dihal
Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.
Zaščita rok
Nositi je potrebno zaščitne rokavice: EN standardi: EN 374
Primerni material: NBR (Nitrilni kavčuk).
Zaščita oči
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo. EN standardi: EN 166
Zaščita kože
Nositi primerno zaščitno obleko.
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9. Fizikalne in kemijske lastnosti
Splošni podatki

Navedite agregatno stanje :
Barva :
Vonj :

tekoč
rjavo
po: mineralno olje.

Pomembni podatki glede zdravja, varnosti in okolja

Metoda
Vrednost pH :

ni določen(a)(o)

Sprememba stanja
Vrelišče/območje vretja :

> 390 °C

Plamenišče :
Gostota (pri 15 °C) :
Topnost v vodi :
Kinematična viskoznost :
(pri 100 °C)

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

Drugi podatki

Temperatura vnetišča :

> 250 °C DIN 51794

10. Obstojnost in reaktivnost
Pogoji, ki jih je treba preprečiti
Glej poglavje 7 Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.
Do not overheat to avoid decomposition by heat.
Materiali, ki se jih je treba izogibati
učinkuje z :Oksidacijsko sredstvo, močen(na, -no). Kislina.
Nevarni produkti razgradnje
V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

11. Toksikološke informacije
Akutna strupenost
Akutna toksičnost, oralni, Podgana. LD50: > 5000 mg/kg
Test je bil izveden s podobno formulacijo.
Spesifično delovanje v živalskem poskusu
Ni razpoložljivih podatkov
Drazilno/jedko učinkovanje
Draži oči: ne draži.
Draži kožo: Daljši ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti kožo in povzroči dermatitis.
Senzibilizirno učinkovanje
vrednotenje: ni nevarnosti za senzibiliziranje.
Učinkovanje po večkratni ali daljši ekspoziciji
Daljši ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti kožo in povzroči dermatitis. Hlapi, nastali pri obdelavi, lahko dražijo
dihalne poti, kožo in oči.
Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje
Ni razpoložljivih podatkov

12. Ekotoksikološki informacije
Strupenost za okolje
Ni razpoložljivih podatkov
Mobilnost
Zaradi svoje slabe vodotopnosti se proizvod izloča pretžno mehanično v bioloških čistilnih napravah.
Obstojnost in razgradljivost
Ni biološko enostavno zgradljiv ( po smernicah OECD). Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.
Sposobnost kopičenja v organizmih (bioakumulacija)
Ni razpoložljivih podatkov
Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov
Splošni napotki
Ne dopustitit, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.
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13. Smernice za odstranjevanje
Kaj upoštevati pri odlaganju
Must not be disposed of with domestic refuse. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.
Ključna št. odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt
ODPADNA OLJA IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (RAZEN JEDILNIH OLJ IN OLJ IZ POGLAVIJ 05, 12 IN 19);
130205
odpadna motorna, strojna in mazalna olja; neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na mineralni osnovi
Nevarni odpadki.
Neočiščena embalaza
Embalažo, ki se ne da očistiti, je potrebno odstraniti. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

14. Informacije o transportu
Kopenski transport (ADR/RID)

Številko ZN :
Razred ADR/RID :
Opozorilna tabla
Številka-oznake nevarne snovi :

-

Transport z rečno plovbo

Številko ZN :
Razred ADNR :
Listek za nevarnost :
Pomorski ladijski transport IMDG
Številko ZN :
Razred IMDG :
Marine pollutant :

no

Zračni transport

ZN/ID-številka :
Razred ICAO/IATA :
Listek za nevarnost :
Druge informacije

-

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

15. Zakonsko predpisane informacije
Etiketiranje
Dodatna navodila
Ne podleže obveznemu označevanju v smislu smernic za pripravke 1999/45/ES.
Drzavni predpisi
Stopnja ogrožanja vode (D) :

1 - Malo ogroža vodo

16. Druge informacije
Nadaljnji podatki
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.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
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