Standard Scottoil Blue
Varnostni list
Datum izdaje: 28/10/2013 Datum obdelave: 17/10/2019 Verzija: 3.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1. Identifikator izdelka
Oblika izdelka

: Zmes

Ime izdelka

: Standard Scottoil Blue

Koda izdelka

: 07180

Vrsta izdelka

: Maziva

Skupina izdelkov

: Mešanica

Drugi načini za identifikacijo

: 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. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
1.2.1. Pomembne identificirane uporabe
Namenjeno splošni rabi
Glavna kategorija uporabe

: Potrošniška uporaba

Specifikacija za industrijsko/poklicno uporabo

: Industrijski
Samo za profesionalno uporabo

Uporaba snovi/zmesi

: Lubricant

1.2.2. Uporabe, ki jih odsvetujemo
Dodatne informacije niso na voljo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Scottoiler (Scotland) Ltd.
2, Riverside
Milngavie
G62 6PL Glasgow
T +44 (0)141 955 1100
technical@scottoiler.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere
Številka za klic v sili

: +44 (0)141 955 1100

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Zmesi/Snovi: SDS EU 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830 (Priloga II Uredbe REACH)
Ni zaupno
Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje
Ne predstavlja nevarnosti v normalnih pogojih uporabe.

2.2. Elementi etikete
Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Dodatno označevanje, ki ga je treba prikazatiDodatno(-na) razvrščanje(-ja), ki ga(jih) je treba prikazati
Previdnostni stavki (CLP)
: P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
Stavki EUH

: EUH208 - Vsebuje Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Lahko povzroči
alergijski odziv.

Varnostno zapiralo za otroke

: Se ne uporablja

Otipna opozorila

: Se ne uporablja

2.3. Druge nevarnosti
Druge nevarnosti, ki ne prispevajo k razvrščanju

: Ni, pri običajnih pogojih.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1. Snovi
Se ne uporablja

3.2. Zmesi
Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi jo bilo treba omeniti v skladu s točko 3.2 priloge II uredbe REACH

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni ukrepi prve pomoči

: Nezavestni osebi nikoli ne dati ničesar v usta. V primeru slabega počutja poiskati
zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo).

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju

: Prizadeti osebi omogočiti, da diha svež zrak. Pustiti žrtev, da počiva.
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Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo

: Odstraniti umazana oblačila in izpostavljene dele kože umiti z blagim milom in vodo, nato
sprati s toplo vodo.

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi

: Nemudoma izplakniti z izdatno količino vode. Pri trajajoči bolečini ali pordelosti poiskati
zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči po zaužitju

: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Nujno poiskati zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi/ učinki

: Ne predstavlja nevarnosti v normalnih pogojih uporabe.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1. Sredstva za gašenje
Primerna sredstva za gašenje

: Pena. Suh prah. Ogljikov dioksid. Razpršena voda. Pesek.

Neprimerna sredstva za gašenje

: Ne uporabljati močnega vodnega toka.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni produkti razgradnje v primeru požara

: Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid. dim.

5.3. Nasvet za gasilce
Ukrepi ob požaru

: Izpostavljene posode ohladiti z razpršeno vodo ali vodno meglico. Pri gašenju kemikalij
bodite previdni. Preprečiti kontaminacijo okolja z odpadnimi vodami od gašenja.

Zaščitna oprema pri gašenju

: Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihala.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
6.1.1. Za neizučeno osebje
Zaščitna oprema

: Preprečuj stik s kožo in očmi.

Postopki v sili

: Oddaljiti odvečno osebje.

6.1.2. Za reševalce
Zaščitna oprema

: Zagotoviti ustrezno zaščito čistilnim ekipam.

Postopki v sili

: Prezračiti območje.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Preprečiti prodor v kanalizacijo in pitno vodo. Obvestiti oblasti, če tekočina prodre v kanalizacijo ali javne vode.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Postopki čiščenja

: Razlit izdelek čimprej absorbirati z inertno trdno snovjo, kakršni sta glina ali diatomejska
zemlja. Prestreči razlito tekočino. Hraniti ločeno od drugih materialov.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Glej oddelek 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Varnostni ukrepi za varno ravnanje

: Pred jedjo, pitjem, kajenjem in odhodom z delovnega mesta umiti roke in vse izpostavljene
dele telesa z blagim milom in vodo. Zagotoviti dobro prezračevanje v delovnem območju,
da se prepreči nastanek hlapov.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Pogoji skladiščenja

: Posode hraniti zaprte, kadar se ne uporabljajo. Zaščititi pred vlago. Hraniti samo v
originalni posodi. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Nezdružljiviizdelki

: Oksidacijsko sredstvo. Močne kisline. Močne baze.

Nezdružljivi materiali

: Viri vžiga. Neposredni sončni žarki.

Temperatura skladišča

: 0 - 40 °C

7.3. Posebne končne uporabe
Lubricant oil.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1. Parametri nadzora
Standard Scottoil Blue
ZDA - ACGIH - Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
ACGIH TWA (mg/m³)

5 mg/m³ Rafinirano mineralno olje, meglica

8.2. Nadzor izpostavljenosti
Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:
Koncentracije produkta v okoliškem zraku je potrebno vzdrževati pod mejnimi vrednostmi na delovnem mestu.
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Osebna zaščitna oprema:
Izogibati se nepotrebni izpostavljenosti. Gas mask with filter type A at conc. in air > 5 ppm. Rokavice. Rokavice iz nitrilne gume. In case of splash
hazard: safety glasses.
Zaščita rok:
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.
Zaščita oči:
Ob nevarnosti brizganja tekočine: Standard EN 166 - Personal eye-protection. Laboratorijska ali varnostna očala
Zaščita kože in telesa:
Nositi ustrezno zaščitno obleko
Zaščita dihal:
V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat. Nositi ustrezno masko
Simbol(i) za osebno varovalno opremo:

Zaščita pred toplotnimi nevarnostmi:
Ne zadeva posebno.
Nadzor izpostavljenosti okolja:
ODDELEK 6.
Drugi podatki:
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Agregatno stanje

: Tekočina

Videz

: Mobile liquid.

Barva

: Moder(-dra).

Vonj

: characteristic.

Meja vonja

: Ni razpoložljivih podatkov

pH

: Not classifiedNot classified

Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1)

: Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/ talilno območje:

: Ni razpoložljivih podatkov

Strdišče

: Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče

: > 280 °C IBP

Plamenišče

: > 210 °C PMCC

Temperatura samovžiga

: > 320 °C
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Temperatura razgradnje

: Ni razpoložljivih podatkov

Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin)

: Nevnetljivo

Parni tlak

: < 0.5 kPa @ 20°C

Relativna gostota pare pri 20 °C

: Ni razpoložljivih podatkov

Relativna gostota

: 0.88 kg/l @ 15°C

Topnost

: Insoluble in water. Topen v alifatskih ogljikovodikih.

Log Pow

: Ni razpoložljivih podatkov

Viskoznost, kinematična

: 64 mm²/s @40°C

Viskoznost, dinamična

: Ni razpoložljivih podatkov

Eksplozivne lastnosti

: Ni zaupno.

Oksidativne lastnosti

: Ni zaupno.

Meje eksplozivnosti

: Ni razpoložljivih podatkov

9.2. Drugi podatki
Vsebnost HOS

:0%

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1. Reaktivnost
Ni nevarnosti reakcij razen, če to ni navedeno v nadaljevanju spodaj.

10.2. Kemijska stabilnost
Ni določeno.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
Ni določeno.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Neposredni sončni žarki. Izredno visoke ali izredno nizke temperature.

10.5. Nezdružljivi materiali
Oksidacijsko sredstvo. Močne kisline. Močne baze.

10.6. Nevarni produkti razgradnje
dim. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost (oralno)

: Ni zaupno

Akutna strupenost (dermalno)

: Ni zaupno

Akutna strupenost (pri vdihavanju)

: Ni zaupno

Jedkost za kožo/draženje kože

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Resne okvare oči/draženje

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost
kože

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Mutagenost za zarodne celice

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Rakotvornost

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Strupenost za razmnoževanje

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

STOT – enkratna izpostavljenost

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Nevarnost pri vdihavanju

: Ni zaupno

Dodatne informacije

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

pH: Not classifiedNot classified

pH: Not classifiedNot classified

Standard Scottoil Blue
Viskoznost, kinematična
Možni škodljivi učinki za zdravje ljudi in možni
simptomi
17/10/2019 (Verzija: 3.0)
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ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1. Strupenost
Ekologija - splošno

: Izdelek ne velja za strupenega za vodne organizme in nima dolgotrajnih škodljivih učinkov
na okolje.

Akutna strupenost za vodno okolje

: Ni zaupno

Kronična strupenost za vodno okolje

: Ni zaupno

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Standard Scottoil Blue
Obstojnost in razgradljivost

Not readily biodegradable. Ni določeno.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih
Standard Scottoil Blue
Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni določeno.

12.4. Mobilnost v tleh
Dodatne informacije niso na voljo

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB
Standard Scottoil Blue
Rezultati ocene PBT

Not classified as PBT or vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki
Dodatne informacije

: Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1. Metode ravnanja z odpadki
Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja

: Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi.

Ekologija - odpadki

: Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Številka ZN
UN št. (ADR)

: Se ne uporablja

Številka ZN (IMDG)

: Se ne uporablja

Številka ZN (IATA)

: Se ne uporablja

Številka ZN (ADN)

: Se ne uporablja

Številka ZN (RID)

: Se ne uporablja

14.2. Pravilno odpremno ime ZN
Uradno ime blaga za prevoz (ADR)

: Se ne uporablja

Uradno ime blaga za prevoz (IMDG)

: Se ne uporablja

Uradno ime blaga za prevoz (IATA)

: Se ne uporablja

Uradno ime blaga za prevoz (ADN)

: Se ne uporablja

Uradno ime blaga za prevoz (RID)

: Se ne uporablja

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
ADR
Razredi nevarnosti prevoza (ADR)

: Se ne uporablja

IMDG
Razredi nevarnosti prevoza (IMDG)

: Se ne uporablja

IATA
Razredi nevarnosti prevoza (IATA)

: Se ne uporablja

ADN
Razredi nevarnosti prevoza (ADN)

: Se ne uporablja

RID
Razredi nevarnosti prevoza (RID)

: Se ne uporablja

14.4. Skupina embalaže
Embalažna skupina (ADR)

: Se ne uporablja

Skupina pakiranja (IMDG)

: Se ne uporablja

Skupina embalaže (IATA)

: Se ne uporablja

Skupina embalaže (ADN)

: Se ne uporablja

Skupina pakiranja (RID)

: Se ne uporablja

14.5. Nevarnosti za okolje
Okolju nevarno
17/10/2019 (Verzija: 3.0)
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Snov, ki onesnažuje morje

: Ne

Drugi podatki

: Dodatne informacije niso na voljo

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Transport po kopnem
Se ne uporablja
Prevoz po morju
Se ne uporablja
Zračni transport
Se ne uporablja
Prevoz po celinskih plovnih poteh
Se ne uporablja
Železniški prevoz
Se ne uporablja

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC
Se ne uporablja

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
15.1.1. Predpisi EU
Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH
Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH
Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH
Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA (EU) Št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu
nevarnih kemikalij.
Za snov(i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in
spremembi Direktive 79/117/EGS.

Vsebnost HOS

:0%

15.1.2. Nacionalni predpisi
Nemčija
AwSV, sklic na prilogo

: Razred nevarnosti za vodo (WGK) 3, Velika nevarnost za vodo (Razvrstitev po AwSV,
Priloga 1)

12. odlok o izvajanju nemškega zveznega zakona
o nadzoru imisij - 12.BImSchV

: Ni podvržen(a) 12. BlmSchV (odlok o zaščiti pred emisijami) (Uredba o večjih nesrečah)

Nizozemska
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Nobena sestavina ni na seznamu

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Nobena sestavina ni na seznamu

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

: Nobena sestavina ni na seznamu

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

: Nobena sestavina ni na seznamu

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

: Nobena sestavina ni na seznamu

15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

ODDELEK 16: Drugi podatki
Viri podatkov

: UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o
razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Drugi podatki

: Ni.

Celotno besedilo stavkov H in EUH:
EUH208

Vsebuje Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Lahko povzroči alergijski odziv.

VL EU (Priloga II REACH)
Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se
ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.
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