Standard Scottoil Blue
Fişă cu date de securitate
Data emiterii: 28/10/2013 Data revizuirii: 17/10/2019 Versiune: 3.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
Forma produsului

: Amestecuri

Denumirea produsului

: Standard Scottoil Blue

Codul produsului

: 07180

Tipul produsului

: Lubrifianţi

Grupul de produse

: Amestec

Alte mijloace de identificare

: This product must not be used in applications other than those recommended in Section
1.2.1, without first seeking the advice of the supplier.

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
1.2.1. Utilizări identificate relevante
Destinat publicul larg
Peamine kasutuskategooria

: Utilizare de către consumatori

Specificații de utilizare industrială/profesională

: Industrial
Destinat numai utilizării profesionale

Utilizarea substanței/amestecului

: Lubricant

1.2.2. Utilizari nerecomandate
Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
Scottoiler (Scotland) Ltd.
2, Riverside
Milngavie
G62 6PL Glasgow
T +44 (0)141 955 1100
technical@scottoiler.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
Număr pentru apeluri de urgență

: +44 (0)141 955 1100

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Amestecuri/Substanțe: SDS UE 2015: În conformitate cu
Regulamentul (UE) 2015/830 (anexa II la REACH)
Neclasificat
Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului
Nu se aşteaptă să prezinte un risc semnificativ în condiţiile anticipate de utilizare normală.

2.2. Elemente pentru etichetă
Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]Trebuie afișată etichetare suplimentarăTrebuie afișată (afișate) clasificare (clasificări) suplimentară (suplimentare)
Fraze de precauție (CLP)
: P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Coduri EUH

: EUH208 - Conţine Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Poate provoca o
reacţie alergică.

Închidere de siguranță pentru copii

: Neaplicabil

Indicații de pericol detectabile la atingere

: Neaplicabil

2.3. Alte pericole
Alte pericole care nu contribuie la clasificare

: Niciunul în condiții normale.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.1. Substanțe
Neaplicabil

3.2. Amestecuri
Acest amestec nu conţine nici o substanţă care necesită a fi menţionată conform criteriilor amintite la punctul 3.2 din anexa II a REACH

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Măsuri generale de prim ajutor

: Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, a se
consulta medicul (dacă este posibil, i se arată eticheta).

Măsuri de prim ajutor după inhalare

: A se asigura posibilitatea de a respira aer proaspăt. A se pune victima în stare de repaus.
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Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea

: Îndepărtaţi hainele afectate şi spălaţi toată zona de piele expusă cu săpun slab şi apă,
urmată de clătire cu apă caldă.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii

: Clătiți imediat cu multă apă. În cazul în care durerea sau înroșirea persistă, a se consulta
medicul.

Măsuri de prim ajutor după ingerare

: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. A se consulta de urgență medicul.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Simptome/efecte

: Nu se aşteaptă să prezinte un risc semnificativ în condiţiile anticipate de utilizare normală.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Solventul potrivit

: Spumă. Pudră uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.

Agenți de stingere neadecvați

: A nu se folosi un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză
Produse de descompunere periculoase în caz de
incendiu

: Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. emanație.

5.3. Recomandări destinate pompierilor
Măsuri de stingere a incendiilor

: Răciți cu apă pulverizată sau cu ceață de apă recipientele expuse. Procedați cu atenție
atunci când stingeți orice incendiu chimic. A se evita contaminarea mediul înconjurător cu
apele reziduale din stingerea incendiilor.

Protecție la stingerea incendiilor

: Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență
Echipamentul de protecție
: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
Planuri de urgență

: A se îndepărta personalul care nu este necesar.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență
Echipamentul de protecție
: A se dota echipele de curățenie cu protecție adecvată.
Planuri de urgență

: Aerisiți zona.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător
A se evita pătrunderea în canalizare și în apa potabilă. Anunțați autoritățile dacă lichidul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului
public.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Metode de curățare

: Produsul răspândit se absoarbe cât mai repede posibil cu ajutorul unor solide inerte, cum
sunt argila sau diatomitul. Colectaţi scurgerile de produs. Depozitaţi departe de alte
materiale.

6.4. Trimitere la alte secțiuni
A se vedea Rubrica 8. Controlul expunerii/protecție individuală.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Precauții pentru manipularea în condiții de
securitate

: A se spăla mâinile și orice altă zonă expusă cu săpun slab și apă înainte de a mânca, de a
bea și de a fuma, precum și înainte de a părăsi lucrul. A se asigura o bună ventilație a
zonei de lucru pentru a împiedica formarea vaporilor.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Condiții de depozitare

: Păstraţi containerul închis atunci când nu este folosit. A se proteja de umiditate. Păstraţi
numai în recipientul original. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.

Produse incompatibile

: Agent oxidant. Acizi tari. Baze tari.

Materiale incompatibile

: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

Temperatura depozitului

: 0 - 40 °C

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
Lubricant oil.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1. Parametri de control
Standard Scottoil Blue
SUA - ACGIH - Valori-limită de expunere profesională
ACGIH TWA (mg/m³)
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8.2. Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunzătoare:
Asigurativa ca expunerea este sub limitele de expunere ocupationala.
Echipament individual de protecție:
A se evita orice expunere care nu este necesară. Gas mask with filter type A at conc. in air > 5 ppm. Mănuși. Mănuși din cauciuc nitrilic. In case of
splash hazard: safety glasses.
Protecția mâinilor:
Where hand contact with the product may occur the use of
gloves approved to relevant standards (e.g. Europe: EN374,
US: F739) made from the following materials may provide
suitable chemical protection. PVC, neoprene or nitrile rubber
gloves Suitability and durability of a glove is dependent on
usage, e.g. frequency and duration of contact, chemical
resistance of glove material, dexterity. Always seek advice
from glove suppliers. Contaminated gloves should be
replaced. Personal hygiene is a key element of effective hand
care. Gloves must only be worn on clean hands. After using
gloves, hands should be washed and dried thoroughly.
Application of a non-perfumed moisturizer is recommended.
For continuous contact we recommend gloves with
breakthrough time of more than 240 minutes with preference
for > 480 minutes where suitable gloves can be identified. For
short-term/splash protection we recommend the same, but
recognize that suitable gloves offering this level of protection
may not be available and in this case a lower breakthrough
time maybe acceptable so long as appropriate maintenance
and replacement regimes are followed. Glove thickness is not
a good predictor of glove resistance to a chemical as it is
dependent on the exact composition of the glove material.
Glove thickness should be typically greater than 0.35 mm
depending on the glove make and model.
Protecția ochilor:
În cazul în care există riscul de proiectare a lichidului: Standard EN 166 - Personal eye-protection. Ochelari de protecție chimică sau ochelari de
securitate
Protecția pielii și a corpului:
A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare
Protecția respirației:
În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației. A se purta o mască
corespunzătoare
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecţie:

Protecția împotriva pericolelor termice:
Nu este cazul în mod specific.
Controlul expunerii mediului:
SECȚIUNEA 6.
Alte informații:
Este interzis consumul de alimente și de băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Stare fizică

: Lichidă

Aspectul exterior

: Mobile liquid.

Culoare

: Albastru (albastră).

Miros

: characteristic.

Pragul de acceptare a mirosului

: Nu sunt date disponibile

pH

: Not classifiedNot classified

Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1)

: Nu sunt date disponibile
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Punctul de topire

: Nu sunt date disponibile

Punctul de solidificare

: Nu sunt date disponibile

Punct de fierbere

: > 280 °C IBP

Punctul de aprindere

: > 210 °C PMCC

Temperatura de autoaprindere

: > 320 °C

Temperatura de descompunere

: Nu sunt date disponibile

Inflamabilitate (solid, gaz)

: Nu este inflamabil.

Presiunea de vapori

: < 0.5 kPa @ 20°C

Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C

: Nu sunt date disponibile

Densitatea

: 0.88 kg/l @ 15°C

Solubilitate

: Insoluble in water. Solubil în hidrocarburi alifatice.

Log Pow

: Nu sunt date disponibile

Viscozitate, cinematic

: 64 mm²/s @40°C

Viscozitate, dinamic

: Nu sunt date disponibile

Proprietăți explozive

: Neclasificat.

Proprietăți oxidante

: Neclasificat.

Limite de explozivitate

: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații
Conținutul de COV

:0%

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1. Reactivitate
Nu exista alt pericol de reactivitate decat cele descrise in subsectiunile urmatoare.

10.2. Stabilitate chimică
Nestabilit.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
Nestabilit.

10.4. Condiții de evitat
Lumina directă a soarelui. Temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.

10.5. Materiale incompatibile
Agent oxidant. Acizi tari. Baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși
emanație. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1. Informații privind efectele toxicologice
Toxicitate acută (pe cale orală)

: Neclasificat

Toxicitate acută (cale cutanată)

: Neclasificat

Toxicitate acută (la inhalare)

: Neclasificat

Corodarea/iritarea pielii

: Neclasificat

Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Neclasificat

Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

: Neclasificat

Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Mutagenitatea celulelor germinative

: Neclasificat

Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cancerogenitatea

: Neclasificat

Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Toxicitatea pentru reproducere

: Neclasificat

Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) –
expunere unică

: Neclasificat

Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) –
expunere repetată

: Neclasificat

pH: Not classifiedNot classified

pH: Not classifiedNot classified

Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pericol prin aspirare

: Neclasificat
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Informații suplimentare

: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Standard Scottoil Blue
Viscozitate, cinematic
Efecte nocive potențiale asupra sănătății umane și
simptome posibile

64 mm²/s @40°C
: Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
12.1. Toxicitatea
Ecologie - aspecte generale

: Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice și nu provoacă efecte
nocive pe termen lung asupra mediului.

Toxicitate acută pentru mediul acvatic

: Neclasificat

Toxicitate cronică pentru mediul acvatic

: Neclasificat

12.2. Persistența și degradabilitatea
Standard Scottoil Blue
Persistența și degradabilitatea

Not readily biodegradable. Nestabilit.

12.3. Potențialul de bioacumulare
Standard Scottoil Blue
Potențialul de bioacumulare

Nestabilit.

12.4. Mobilitatea în sol
Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
Standard Scottoil Blue
Rezultatele evaluării PBT

Not classified as PBT or vPvB.

12.6. Alte efecte adverse
Informații suplimentare

: Evitaţi dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deșeurilor
Recomandări pentru eliminarea
produsului/ambalajului

: A se distruge în conformitate cu reglementările de securitate locale/naționale în vigoare.

Ecologie – deșeuri

: Evitaţi dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numărul ONU
Nr. ONU (ADR)

: Neaplicabil

Nr. ONU (IMDG)

: Neaplicabil

Nr. ONU (IATA)

: Neaplicabil

Nr. ONU (ADN)

: Neaplicabil

Nr. ONU (RID)

: Neaplicabil

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție
Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR)

: Neaplicabil

Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG)

: Neaplicabil

Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA)

: Neaplicabil

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN)

: Neaplicabil

Denumirea oficială a mărfii transportate (RID)

: Neaplicabil

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
ADR
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR)

: Neaplicabil

IMDG
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG)

: Neaplicabil

IATA
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA)

: Neaplicabil

ADN
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN)

: Neaplicabil

RID
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID)
17/10/2019 (Versiune: 3.0)
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14.4. Grupul de ambalare
Grupul de ambalare (ADR)

: Neaplicabil

Grupul de ambalare (IMDG)

: Neaplicabil

Grupa de ambalaj (IATA)

: Neaplicabil

Grupa de ambalaj (ADN)

: Neaplicabil

Grupul de ambalare (RID)

: Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
Periculos pentru mediu

: Nu

Poluant pentru mediul marin

: Nu

Alte informații

: Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori
Transportul terestru
Neaplicabil
Transport maritim
Neaplicabil
Transport aerian
Neaplicabil
Transport pe cale fluvială
Neaplicabil
Transport feroviar
Neaplicabil

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC
Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau
amestecul în cauză
15.1.1. Reglementări EU
Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH
Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH
Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH
Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012
concerning the export and import of hazardous chemicals.
Substance(s) are not subject to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic
pollutants and amending Directive 79/117/EEC.

Conținutul de COV

:0%

15.1.2. Reglementări naționale
Germania
AwSV, trimitere la anexă

: Clasa de pericol pentru ape (WGK) 3, Deosebit de periculos pentru apă (Clasificare
conform AwSV, Anexa 1)

A 12-a Ordonanță de punere în aplicare a Legii
federale privind controlul imisiunilor – 12.BlmSchV

: Nu face obiectul celui de al 12-lea BlmSchV (decret privind protecția împotriva emisiilor)
(Regulamentul privind accidentele majore)

Țările de Jos
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Niciun compus nu figurează în listă

15.2. Evaluarea securității chimice
Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice
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SECȚIUNEA 16: Alte informații
Sursele de date

: REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de
modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Alte informații

: Nu există.

Textul integral al frazelor H și EUH:
EUH208

Conţine Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Poate provoca o reacţie alergică.

FDS UE (Anexa II REACH)
Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind
sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru vreo caracteristică anume a
produsului
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