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Karta bezpečnostných údajov podľa 91/155/EWG 
 
 
Dátum vytlačenia: 21. 2. 2005 
Počet strán:  3 
 
1. Dodávateľ a firemné značenie 
 
Dodávateľ:                      ABRASIVSERVIS s. r. o., ČSA 10330/20, 036 01  Martin 
 
Telefón:                    043/4906 406, 4906 424 
Fax:                             043/4300 457 
 
Obchodné meno:       E40011, E40012 POLY  ochrana 
Doporučené použitie: konzervácia kovových povrchov 
 
2. Chemická charakteristika 
 
Cehmická charakteristika: vysokorafinované oleje uhľovodíkov  
Stupeň čistoty: DAB 10 a Ph. Eur.  
Identifikačné-číslo: CAS-Nr. 8042-47-5 
 
3. Možné nebezpečenstvo 
V zmysle EG-smernice 1999/45/EG nie je povinné značenie. 
 
4. Údaje o prvej pomoci 
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: Nevyvolávať zvracanie. Konzultovať s lekárom. 
 
5. Údaje pri požiari 
Vhodné hasiace prostriedky:  suché hasiace prostriedky, rozprášený prúd vody, pena,  
  CO2  
Nevhodné hasiace prostriedky:  prúd vody 
 
6. Údaje pri neúmyselnom uvoľnení 
Údaje na ochranu životného prostredia: Zabrániť vtečeniu do kanalizácie. Zabrániť  
  kontaminácií pôdy a vody. 
Metóda čistenia/absorbcia:  Odstrániť mechanicky alebo nasiakavým  
   materiálom a odstrániť podľa predpisov. 
 
7. Manipulácia a skladovanie 
Manipulácia: 
Údaje pre bezpečnú manipuláciu: Zabrániť tvorbe olejovej hmly 
Skladovanie: 
Požiadavka na skladovacie priestory a nádoby:  Nádoby skladovať uzavreté. 
Údaje na ochranu pred požiarom a explóziou: Trieda horľavosti podľa DIN EN2: B 
Trieda skladovania VCI:  10 
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8. Obmedzenie expozície a osobné ochranné vybavenie 
 

Zložky vzťahujúce sa na pracovné prostredie a na kontrolované hraničné hodnoty:         -- 
 
Osobné ochranné vybavenie: 
 
Všeobecné ochranné a hygienické údaje: 
Dbať na dostatočné vetranie resp. odsávanie kvôli tvorbe olejovej hmly. 
Ochrana rúk:  Odporúča sa použitie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám  
 (EN374) pri dlhšom, kontinuálnom kontakte s pokožkou. 
Čas odolnosti materiálu rukavíc:    Presný čas odolnosti rukavíc je potrebné zistiť u výrobcu rukavíc  
  a dodržiavať ho. 
Ochrana zraku: Použiť ochranné okuliare proti nebezpečenstvu streknutia (EN166) 
Všeobecné údaje pre ochranu a hygienu: Držať oddelene od potravín a požívatín. Poliate oblečenie 
vymeniť 
Dodatočné informácie pre ochranu rúk: Neboli uskutočnené žiadne testy. 
Pre tento prípravok treba vyberať na základe poznatkov a informácií o obsiahnutých látkach. Odolnosť 
materiálu rukavíc je nevypočítateľná a musí byť preto pred použitím odskúšaná.   
 
9. Fyzikálne a bezpečnostné technické údaje 
 
Forma:  kvapalná 
Farba:  svetlá 
Zápach:  bez zápachu 
 
Zmena stavu:  bod tuhnutia: -12°C 
Bod vzplanutia:  204 °C 
Zápalná teplota:  nezistená 
 
Hranice explózie: 
Dolná:  0,6 obj. % 
Horná:  6,5 obj. % 
Hustota:  pri 70 °C ca. 0,88  
Rozpustnosť vo vode:  nerozpustná 
Viskozita:  7,0 mm2/s (pri 40 °C) 
Tlak pary:  < 0,1 mbar (pri 20 °C)                
 
10. Stabilita a reaktivita 
 
Tepelný rozklad:            Žiadny pri predpísanom použití.  
Nebezpečné reakcie:  Reakcie so silnými oxidovadlami. 
Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu. 
 
11. Údaje o toxikológií 
 
Dráždivý účinok: Produkt podľa vyhlášky o nebezpečných látkach nie je odstupňovaný ako dráždivý 
na pokožku a oči.  
Senzibilizácia: Žiadny senzibilizačný účinok nie je známy. 
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12. Údaje o ekológií 
. 
Reakcia v čističke odpadových vôd: Produkt je ťažko rozpustný vo vode. Môže byť odstránený 
z vody abiotickými procesmi napr. mechanickou separáciou. 
Biologická odbúrateľnosť: Produkt podľa kritérií OECD (302 B) nie je ľahko biologicky 
odbúrateľný.  
 
13. Opatrenia pri odstraňovaní odpadu 
 
Odporúčanie:  Likvidovať ako použitý olej alebo ako špeciálny odpad. 
Následne menované čísla kľúčov odpadov sú odporúčania na základe predpokladaného použitia tohto 
produktu. Pri špeciálnom použití a tým aj daným odstránením môžu byť u užívateľa za týchto 
okolností  pridelené aj iné čísla kľúčov. 
Európsky katalóg odpadov:  13 02 05 
  Odpady olejov zo strojov, prevodoviek a mazacích olejov 
  (nechlórované oleje zo strojov, prevodoviek a mazacie oleje  
  na báze minerálneho oleja  
PCB-obsah:  bez prímesí obsahujúcich PCB 
Znečistené obaly:    15 01 02 
   Plastové obaly 
 
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 EG-smernice: 
Symbol nebezpečenstva: Nie je povinné značenie podľa smernice nebezpečných látok  
 a EG-smernice 
 
Národné predpisy:  
Trieda znečistenia vody: 1 slabo znečisťuje vodu (odstupňovanie podľa VwVwS) 
VOC 1999/13/EC: 0 % 
 
16. Ďalšie údaje  
 
Prepracovaný bod: 8, 13, 15 
 
Údaje vychádzajú zo súčasného stavu našich poznatkov a vzťahujú sa na produkt v stave pri 
dodaní. 
Je potrebné produkt používať podľa popísaných bezpečnostných požiadaviek, aby bol 
zabezpečený význam a určené vlastnosti. 


