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Karta bezpečnostných údajov podľa 91/155/EWG 
 
 
Dátum vypracovania: 21.08.07 
Počet strán:  3 
 
1. Dodávateľ a firemné značenie 
 
Dodávateľ:                      ABRASIVSERVIS s. r. o., ČSA 10330/20, 036 01  Martin 
 
Telefón:                    043/3241090 
Fax:                             043/4300 457 
 
Obchodné meno:       ALU-FIX kengurí olej Obj.číslo: E40010 
Doporučené použitie: Špeciálny olej pre opracovanie hliníka 
 
2. Chemická charakteristika 
 
Chemická charakteristika:  
Zmes obsahujúca minerálny olej so syntetickými mastnými látkam a specifickými prvkami. 
 
3. Možné nebezpečenstvo 
V zmysle EG-smernice 1999/45/EU nie je povinné značenie. 
 
4. Údaje o prvej pomoci 
Všeobecne: Znečistený odev ihneď vyzliecť a bezpečne odstrániť 
Po vdýchnutí: Priviesť na čerstvý vzduch a nechať v pokoji. 
Pri kontakte s pokožkou: Umyť vodou a mydlom a následne nakrémovať. 
Pri kontakte s očami: Oči vypláchnuť vodou. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach  
 vyhľadať lekára. 
Po prehltnutí: Nespôsobiť vracanie. 
 Ústa vypláchnuť a vypiť čistú vodu. 
 Ihneď privolať lekára. 
 
5. Údaje pri požiari 
Vhodné hasiace prostriedky:  Pena, hasiaci prášok, CO2 
Nevhodný hasiaci prostriedok:  Prúd vody 
Možné vznikajúce plyny pri horení:  CO, CO2 
Ochranné prostriedky pri požiari: Explozívne a horľavé plyny nevdychovať, použiť 
  dýchací prístroj 
Zvláštne upozornenie:  Ohrozené nádoby chladiť prúdom vody 
 
6. Údaje pri neúmyselnom uvoľnení 
Osoby zasahujúce:  Použiť osobné ochranné pomôcky. 
Údaje na ochranu životného prostredia: Nenechať vtiecť do kanalizácie, povrchovej 

a podzemnej vody. 
Metóda čistenia/absorbcia:  Odstrániť nasiakavým materiálom (napr. piesok, 
   kremelina a pod.). Zlikvidovať podľa predpisov. 
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7. Manipulácia a skladovanie 
Manipulácia:   Použiť osobné ochranné prostriedky. 
Údaje pre bezpečnú manipuláciu: Nádoby skladovať uzavreté. 
Skladovanie: 
Požiadavka na skladovacie priestory a nádoby:  Chrániť pred mrazom. 
Trieda skladovania VCI:  10 
 
8. Obmedzenie expozície a osobné ochranné vybavenie 

 
Dodatočné údaje na vytvorenie technických zariadení: 
Viď kapitola 7, žiadne sprievodné predpisy nie sú dôležité. 
 
EINECS-Nr.  Označenie 
Osobné ochranné pomôcky 
Ochrana dýchacích ciest 
Ochrana dýchacích ciest pri vzniku aerosolov alebo hmly 
 
Ochrana rúk 
Doporučenie: nepriepustné ochranné rukavice z nitrilu podľa EN 374, pri ochrannej hrúbke 0,4 mm 
zaručená nepresiakavosť do 480 min. 
 
Ochrana zraku: 
Ochranné okuliare s bočnou ochranou. 
 
Všeobecné ochranné opatrenia: 
Plyny, výpary, aerosoly nevdychovať. 
Zabrániť kontaktu s pokožkou a zrakom. 
Pri práci nekonzumovať potraviny, nepiť, nefajčiť. 
Držať od potravín a nápojov. 
Pred prestávkou a skončení práce umyť ruky. 
 
 
9. Fyzikálne a bezpečnostné technické údaje 
 
Forma:  kvapalná 
Farba:  žltkastá 
Zápach:  typický  
 
Zmena stavu:   
Zápalná teplota:  > 155 °C 
Viskozita:  16 mm2/s pri 40°C  
Hustota:  0,86 g/cm3  pri 15 °C  
 
Hranice explózie: 
Dolná:  0,6 obj.% 
 
Horná:  6,5 obj. % 
Hustota:  ca. 1,0 g/ml   (20°C)  
Rozpustnosť vo vode:  nerozpustné 
PH hodnota:                
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10. Stabilita a reaktivita 
 
Zabraňujúce prvky:  
Reakcia so silnými oxidačnými prípravkami. 
Tepelný rozklad:             
Žiadny pri predpísanom použití.  
 
 
11. Údaje o toxikológií 
 
Dráždivý účinok: Produkt podľa vyhlášky o nebezpečných látkach nie je odstupňovaný ako dráždivý 
na pokožku a oči.  
Skúsenosti z praxe: 
Žiadne nebezpečenstvo. 
 
 
12. Údaje o ekológií 
. 
Nevpúšťať do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Nie je nebezpečný pre ekológiu. 
 
13. Opatrenia pri odstraňovaní odpadu 
 
Odporúčanie:  Zvyšky pri ohľade na miestne predpisy je možné odviesť do kanalizácie. 
Európsky katalóg odpadov:  120107 
  Bez halogénov na báze minerálnych olejov (okrem emulzií 
  a roztokov. 
 
 
Znečistené obaly:   
Nekontaminované balenie je možné recyklovať. 
Balenie ktoré nie je možné očistiť likvidovať podľa miestnych predpisov. 
   
14. Údaje pre prepravu 
 
Pozemná preprava: žiadny nebezpečný tovar pre prepravu podľa ADR/RID a GGVS/E 
Riečna preprava: žiadny nebezpečný tovar pre prepravu podľa IMDG/GGVSee 
Letecká preprava: žiadny nebezpečný tovar pre prepravu podľa ICAO/IATA-DGR 
 
15. Predpisy 
 
Značenie podľa smernice nebezpečných látok a EU-smernice: 
Symbol nebezpečenstva: Nie je povinné značenie podľa smernice nebezpečných látok  
 a EU-smernice 
 
Národné predpisy:  
Trieda nebezpečia pre vodné zdroje:   1 
TA-vzduch (len pre D):   Trieda III 
 
 
16. Ďalšie údaje  
 


