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1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

Kereskedelmi elnevezés: Univerzális vágóolaj kannás
Cikkszám: LOS 248-5
Felhasználási terület: Karbantartás
Gyártó, szállító cég:
Cím:
Telefon:
Fax:

EURO-LOCK Klebetechnik GmbH
Nordweststraße 3. D-59387 Ascheberg
02593/958870
02593/9588729

Forgalmazó cég:

Cím:
Telefon/Fax:
e-mail:

Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselet
9700 Szombathely Nádasdy F. u. 27.
+36 94 789350
info@eurochrom.hu

Sürgősségi telefon:

Telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
(36) 80/201-199
(36-1-) 476-6464

2. A veszélyek azonosítása:

EU-jel: -

Speciális veszélyek emberre és környezetre: -

Az osztályba sorolás megfelel a jelenleg érvényes EU-listáknak, kiegészítve a szakirodalomból vett és a gyártó
cégektől származó adatokkal.

3. Összetétel / tájékoztatás az alkotórészekről:

Kémiai összetétel: Finomított ásványi olajok és adalékanyagok keveréke.

Veszélyes komponensek: -

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:

Általános intézkedés: Nincs.
Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni. Panaszok esetén forduljon orvoshoz.
Bőrrel érintkezve: A szennyezett bőrfelületet meleg vízzel le kell mosni.
Szemmel érintkezve: A szemet azonnal bő folyó vízzel ki kell öblíteni (a szemhéjak

széthúzása mellett). Panaszok esetén forduljon orvoshoz.
Lenyelve: Az anyag véletlenszerűlenyelése esetén a szájat alaposan öblítsük ki.

Ne hánytassuk, aspirációveszély! Tartós panaszok esetén hívjunk
orvost.
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5. Tűzvédelmi intézkedések:

Oltóanyag: Szén-dioxid, oltópor, vízpermet. Nagyobb tűz esetén vízpermetet vagy
alkoholálló oltóhabot kell alkalmazni.

Nem megfelelőoltóanyag: Vízsugár.
Különleges veszélyek: Nem teljes égéskor vagy magas hőmérsékleten mérgező gázok

szabadulhatnak fel.
Különleges védőfelszerelés: Légzésvédelem szükséges.
Egyéb intézkedések: A szennyezett oltóvizet elkülönítve kell gyűjteni, nem szabad a

csatornába engedni.

6. Intézkedések véletlenszerűkibocsátás esetén:

Személyre vonatkozó
óvintézkedések:

A szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni kell.

Környezetre vonatkozó
óvintézkedések:

Ne engedje a terméket a talajba, csatornába, felszíni vizekbe.

Intézkedés tisztításra,
összegyűjtésre:

A kiömlött anyagot abszorbeáló anyaggal (homok, kovaföld, savkötő,
univerzális kötőanyag, fűrészpor) fel kell itatni.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés:
Biztonságos kezelés: A megfelelő szellőztetésről/ elszívásról gondoskodni kell a

munkahelyen. Kerülje a hosszantartó vagy ismétlődőérintkezést a
bőrrel. Kerülni kell a gőzök belélegzését.

Intézkedések a tűz- és
robbanásvédelemhez:

A tisztítórongyokat, papírt és más egyéb anyagot, amelyet a kiömlött
termék feltörléséhez használtak, ellenőrzött módon kell gyűjteni és
ártalmatlanítani, mivel tűzveszélyes.

Tárolás:
Raktári rend és a tartályok
tárolása:

A talajba való behatolását meg kell akadályozni.

Tárolás más anyagokkal: Nem szükséges különleges intézkedés.
Egyéb intézkedések: Fagytól, közvetlen napfénytől óvni kell.

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése / személyi védőfelszerelések:

Műszaki intézkedések: Lásd 7. pontot. A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A
használat közben felszabaduló köd, füst vagy gőz belélegzését kerülni
kell. A gőzök, ködök és aeroszolok koncentrációját a munkaterületen
amennyire csak lehet, le kell csökkenteni.

Munkahelyen megengedett levegő
koncentráció határérték:

OLAJ (ásványi) KÖD: MK-érték: 5 mg/m3

Az adatokat a Biztonsági Adatlap készítésekor érvényes listák alapján adtuk meg.

Általános védő- és higiénés A hosszantartó vagy ismétlődőérintkezést a bőrrel kerülni kell. A
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intézkedések: gázokat, gőzöket és aeroszolt ne lélegezzük be. Ne hordjuk a termékkel
átitatott tisztító rongyot a nadrágzsebben.

Légzésvédelem: Megfelelőszellőztetés esetén nem szükséges.
Kézvédelem: Védőkesztyűvagy védőkrém.
Szemvédelem: Védőszemüveg.
Testvédelem: Védőruházat.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Folyadék
Szín: Sárga-borostyánkő
Szag: Olajszagú
Olvadáspont: Nincs meghatározva.
Forráspont: Nincs meghatározva.
Dermedéspont: -33°C
Lobbanáspont: 220°C
Öngyulladási hőmérséklet: A termék nem öngyulladó.
Robbanásveszély: A termék nem robbanásveszélyes
Sűrűség: 0,875 g/cm3 (20°C-on)
Oldhatóság: Vízben nem oldódik.
pH-érték: -
Kinematikus viszkozitás: 31,4 5 mm2/s (40 oC-on)

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Hő-bomlás/ kerülendő
körülmények:

Előírás szerinti használat esetén a termék stabil, veszélyes reakció nem
valószínű. Nem várható veszélyes polimerizáció. Ez az anyag éghető.

Kerülendőanyagok: Erős oxidálószerek.
Veszélyes reakciók: Nem ismert.
Veszélyes bomlástermékek: Szén-monoxid.

11. Toxikológiai információk:

Akut toxicitás: Nincs adat
Irritatív hatás: Hosszantartó érintkezés a bőr zsírtartalmát elvonja, és irritációt okoz.

A szemmel érintkezve nem irritatív hatású.
Szenzibilizáció: Szenzibilizáló hatása nem ismert.
Egyéb toxikológiai intézkedések: Megfelelőhasználat esetén a termék a tapasztalataink és a meglévő

információink szerint nem veszélyes az egészségre.

12. Ökológiai információk:

Általános intézkedések: Ne engedjük a talajvízbe, csatornába vagy vizekbe.
Vízveszélyeztetési osztály: (2) Vízveszélyeztető. (A gyártó adata)
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13. Ártalmatlanítási útmutató:

Termékkel kapcsolatos javaslat: Nem szabad a háztartási szeméthez tenni. Ne engedje a csatornába.
Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad.
(98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.)

Hulladékkulcs meghatározása: EWC- kód: 07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok
Ennek a terméknek a megfelelőEWC csoportba és így megfelelőEWC
kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot
kell elhelyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra,
kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket (16/2001.
(VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok
jegyzékéről.

Szennyezett csomagolással
kapcsolatos javaslat:

A termékkel kapcsolatos javaslatokat kell betartani. Ártalmatlanítani a
helyi előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm.
Rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.)

14. Szállítási információk:

A termék szállítás szempontjából nem veszélyes áru.

15. Szabályozási információk:

EU-jel: -

R-mondatok: -
S-mondatok: -

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és a 26/2007.
(VI.07) EüM (1907/2006./ EK. szerint) rendeletek A veszélyes
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve
tevékenységek részletes szabályairól
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek
kémiai biztonságáról.

Veszélyes hulladékok: 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok
jegyzékéről
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási
hulladék kezelésének részletes szabályairól

Tűzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
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16. Egyéb információk:

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági
követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb
előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő
felhasználásából eredőkockázatokra.

A veszélyes komponensek R mondatai: -

Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi készítményhez.
A külföldi biztonsági adatlap (2004.09.27.) alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob
u. 66.)

Nyomtatási dátum: 2008.05.12.


