Standard Scottoil Blue
Karta bezpečnostných údajov
Dátum vydania: 28/10/2013 Dátum spracovania: 17/10/2019 Znenie: 3.0

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Forma produktu

: Zmes

Názov produktu

: Standard Scottoil Blue

Výrobný kód

: 07180

Typ produktu

: Lubrikanty

Skupina produktov

: Zmes

Ostatné identifikačné prostriedky

: 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. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.2.1. Relevantné identifikované použitia
Určené širokej verejnosti
Hlavná kategória použitia

: Spotrebiteľské použitie

Údaje o priemyselnom/profesionálnom použití

: Priemyselný
Vyhradené len pre profesionálne použitie

Použitie látky/zmesi

: Lubricant

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Scottoiler (Scotland) Ltd.
2, Riverside
Milngavie
G62 6PL Glasgow
T +44 (0)141 955 1100
technical@scottoiler.com

1.4. Núdzové telefónne číslo
Číslo pohotovosti

: +44 (0)141 955 1100

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Zmesi/Látky: SDS EU 2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830 (REACH prílohy II)
Neklasifikovaný
Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Nepovažuje sa za nebezpečný za normálnych užívateľských podmienok.

2.2. Prvky označovania
Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Uviesť dodatočné značenieUviesť dodatočnú(é) klasifikáciu (e)
Bezpečnostné upozornenia (CLP)
: P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
EUH vety

: EUH208 - Obsahuje Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Môže vyvolať
alergickú reakciu.

Bezpečnostný uzáver pre deti

: Neuplatňuje sa

Hmatové upozornenie

: Neuplatňuje sa

2.3. Iná nebezpečnosť
Ostatné nebezpečenstvá, ktoré si nevyžadujú
klasifikáciu

: Žiadne za normálnych podmienok.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky
Neuplatňuje sa

3.2. Zmesi
Táto zmes neobsahuje žiadnu látku, ktorú by bolo potrebné uviesť podľa kritérií s oddielu 3.2 prílohy II de REACH

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné opatrenia prvej pomoci

: Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústnou cestou. V prípade nevoľnosti sa praďte s
lekárom (pokiaľ je to možné ukážte mu štítok).

Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí

: Zabezpečte, aby postihnutá osoba mohla dýchať čerstvý vzduch. Obeť umiestnite do
pokoja.
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Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou

: Zasiahnuté odevy si dajte dole, vystavené časti pokožky umyte jemným mydlom a vodou a
opláchnite teplou vodou.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami

: Ihneď opláchnite veľkým množstvom vody. Poraďte sa s lekárom pokiaľ bolesti alebo
začervenanie pretrvávajú.

Opatrenia prvej pomoci po požití

: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/účinky

: Nepovažuje sa za nebezpečný za normálnych užívateľských podmienok.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodný hasiaci prostriedok

: Pena. Suchý prášok. Oxid dusičitý. Rozprašovaná voda. Piesok.

Nevhodné hasiace prostriedky

: Nepoužívajte silný prúd vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty rozkladu

: Oxid uhoľnatý. Oxid dusičitý. dym.

5.3. Rady pre požiarnikov
Protipožiarne opatrenia

: Vystavené kontajnery ochlaďte rozprášením vody alebo vodnou hmlou. Pri boji s
akýmkoľvek požiarom z chemickými látkami buďte opatrení. Vyhýbajte sa tomu, aby bola
odpadová voda použitá na hasenie požiaru, ktorý kontaminuje životné prostredie.

Ochrana pri hasení požiaru

: Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochranných prostriedkov vrátane dýchacieho prístroja.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo

: Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.

Núdzové plány

: Premiestnite nadbytočný personál.

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo

: Čistiacim tímom poskytnite adekvátnu ochranu.

Núdzové plány

: Vyvetrať zónu.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte, aby sa výrobok dostal do kanalizácie a verejného vodovodu. Upozornite patričné orgány v prípade, ak tekutina prenikne do odtokov alebo
do vody vo verejnej oblasti.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Čistiace procesy

: Rozliaty produkt absorbujte hneď ako je to možné pomocou inertných pevných
prostriedkov ako je hlina alebo infuzórna hlina. Zozbierajte uniknutý produkt. Uchovávajte
oddelene od iných materiálov.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri časť 8. Kontrola vystavenia/individuálnej ochrany.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné
zaobchádzanie

: Ruky a ďalšiu vystavenú časť tela si umyte jemným mydlom a vodou prv, než začnete jesť,
piť, fajčiť a prv, než odídete z práce. Zabezpečte vhodné vetranie pracovnej zóny, čím
predídete tvoreniu výparov.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Podmienky skladovania

: Kontajnery ponechajte uzavreté mimo ich použitia. Chráňte pred vlhkosťou. Uchovávajte
iba v pôvodnej nádobe. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Nekompatibilné produkty

: Oxidačný činiteľ. Siné kyseliny. Silné zásady.

Nekompatibilné materiály

: Zdroje vznietenia. Priame slnečné lúče.

Teplota skladovania

: 0 - 40 °C

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia
Lubricant oil.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Standard Scottoil Blue
USA - ACGIH - Limity expozície na pracovisku
ACGIH TWA (mg/m³)

17/10/2019 (Znenie: 3.0)

5 mg/m³ Rafinovaný minerálny olej, hmla

SK (slovensky)

2/7

Standard Scottoil Blue
Karta bezpečnostných údajov
8.2. Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie:
Zabezpečte aby expozícia bola nižšia ako povolené limity expozície pre pracovné miesto.
Individuálne ochranné zariadenie:
Vyhýbajte sa akémukoľvek neželanému vystaveniu. Gas mask with filter type A at conc. in air > 5 ppm. Rukavice. Rukavice z nitrilovej gumy. In
case of splash hazard: safety glasses.
Ochrana rúk:
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.
Ochrana očí:
V prípade rizika vystrieknutia tekutiny: Standard EN 166 - Personal eye-protection. Okuliare proti vyšpliechnutiu alebo bezpečnostné okuliare
Ochrana pokožky a očí:
Noste vhodný ochranný odev
Ochrana dýchania:
V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodný dýchací prístroj. Noste vhodnú masku
Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov:

Ochrana pred tepelným nebezpečenstvom:
Bez špecifického určenia.
Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia:
ODDIEL 6.
Iné informácie:
Počas používanie nejedzte, nepite a nefajčte.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo

: Tekuté skupenstvo

Výzor

: Mobile liquid.

Farba

: Modrý (á).

Čuch

: characteristic.

Prah zápachu

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

pH

: Not classifiedNot classified

Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod tavenia / oblasť topenia

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
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Bod tuhnutia

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Bod varu

: > 280 °C IBP

Bod vzplanutia

: > 210 °C PMCC

Teplota samovznietenia

: > 320 °C

Teplota rozkladu

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Horľavosť (pevná látka, plyn)

: Nehorľavý

Tlak pary

: < 0.5 kPa @ 20°C

Relatívna hustota pár pri 20 °C

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Relatívna hustota

: 0.88 kg/l @ 15°C

Rozpustnosť

: Insoluble in water. Rozpustný v alifatických uhľovodíkoch.

Log Pow

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Viskozita, kinematický

: 64 mm²/s @40°C

Viskozita, dynamický

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Explozívne vlastnosti

: Neklasifikovaný.

Vlastnosti podporujúce horenie

: Neklasifikovaný.

Limity výbušnosti

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

9.2. Iné informácie
Koncentrácia VOC

:0%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Žiadne iné nebezpečenstvo reakcie ako účinky opísané v pododdieloch nižšie.

10.2. Chemická stabilita
Nie je určené.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Nie je určené.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Priame slnečné lúče. Extrémne vysoké alebo nízke teploty.

10.5. Nekompatibilné materiály
Oxidačný činiteľ. Siné kyseliny. Silné zásady.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
dym. Oxid uhoľnatý. Oxid dusičitý.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita (perorálna)

: Neklasifikovaný

Akútna toxicita (dermálna)

: Neklasifikovaný

Akútna toxicita (inhalačná)

: Neklasifikovaný

Poleptanie kože/podráždenie kože

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

Mutagenita zárodočných buniek

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

Karcinogenita

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

Reprodukčná toxicita

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
jednorazová expozícia

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
opakovaná expozícia

: Neklasifikovaný

pH: Not classifiedNot classified

pH: Not classifiedNot classified

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá

Aspiračná nebezpečnosť

: Neklasifikovaný

dodatočné pokyny

: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá
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Standard Scottoil Blue
Viskozita, kinematický
Možné škodlivé účinky na ľudské zdravie a možné
symptómy

64 mm²/s @40°C
: S ohľadom na dostupné údaje neboli splnené klasifikačné kritériá.

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Ekológia - všeobecne

: Tento produkt sa nepovažuje za toxický pre vodné organizmy a nemá dlhodobé škodlivé
účinky v životnom prostredí.

Akútna toxicita pre vodné prostredie

: Neklasifikovaný

Chronická toxicita pre vodné prostredie

: Neklasifikovaný

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Standard Scottoil Blue
Perzistencia a degradovateľnosť

Not readily biodegradable. Nie je určené.

12.3. Bioakumulačný potenciál
Standard Scottoil Blue
Bioakumulačný potenciál

Nie je určené.

12.4. Mobilita v pôde
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Standard Scottoil Blue
Výsledok vyšetrenia PBT vlastností

Not classified as PBT or vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
dodatočné pokyny

: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Odporúčania týkajúce sa likvidácie výrobkov a
obalov

: Odstráňte v súlade s platnými miestnymi/národnými bezpečnostnými predpismi.

Ekológia - odpadové materiály

: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Číslo OSN
UN čislo (ADR)

: Neuplatňuje sa

Číslo OSN (IMDG)

: Neuplatňuje sa

Číslo OSN (IATA)

: Neuplatňuje sa

Číslo OSN (ADN)

: Neuplatňuje sa

Číslo OSN (RID)

: Neuplatňuje sa

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Vlastné dopravné pomenovanie (ADR)

: Neuplatňuje sa

Vlastné dopravné pomenovanie (IMDG)

: Neuplatňuje sa

Vlastné dopravné pomenovanie (IATA)

: Neuplatňuje sa

Vlastné dopravné pomenovanie (ADN)

: Neuplatňuje sa

Vlastné dopravné pomenovanie (RID)

: Neuplatňuje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
ADR
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (ADR)

: Neuplatňuje sa

IMDG
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (IMDG)

: Neuplatňuje sa

IATA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (IATA)

: Neuplatňuje sa

ADN
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (ADN)

: Neuplatňuje sa

RID
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (RID)
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14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR)

: Neuplatňuje sa

Baliaca skupina (IMDG)

: Neuplatňuje sa

Skupina balenia (IATA)

: Neuplatňuje sa

Skupina balenia (ADN)

: Neuplatňuje sa

Baliaca skupina (RID)

: Neuplatňuje sa

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Nebezpečný pre životné prostredie

: Ne

Morský polutant

: Ne

Iné informácie

: Žiadne ďalšie dostupné informácie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Pozemná doprava
Neuplatňuje sa
Lodná doprava
Neuplatňuje sa
Letecká preprava
Neuplatňuje sa
Vnútrozemská preprava
Neuplatňuje sa
Železničná doprava
Neuplatňuje sa

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.1.1. EU-predpisy
Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII
Neobsahuje látky z REACH
Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH
Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú NARIADENIU (EÚ) č. 649/2012 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A KOMICIE zo dňa 4. júla 2012, ktoré
sa týka vývozu a dovozu nebezpečných chemických látok.
Látka(-y) nepodlieha nariadeniu (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Komisie zo dňa 29. apríla 2004 o perzistentných organických
znečisťujúcich látkach a smernici č. 79/117/EHS o zmene a doplnení.

Koncentrácia VOC

:0%

15.1.2. Národné predpisy
Nemecko
Odkaz na prílohu AwSV

: Trieda nebezpečenstva pre vodu (WGK) 3, Vysoko nebezpečné pre vodné prostredie
(Klasifikácia podľa AwSV, Príloha 1)

12. vykonávacia vyhláška federálneho zákona na
kontrolu imisií – 12. BImSchV

: Nepodlieha 12. BlmSchV (nariadenie o ochrane pred emisiami) (Zákonné nariadenie o
menších nehodách)

Holandsko
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname

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

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname

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

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname

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

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie
Zdroj údajov
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: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a
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Iné informácie

: Žiaden(a).

Úplné znenie viet H a EUH:
EUH208

Obsahuje Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Môže vyvolať alergickú reakciu.

FDS UE (Príloha II REACH)
Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne
požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.
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