Standard Scottoil Blue
Saugos duomenų lapas
Išleidimo data: 28/10/2013 Peržiūrėta: 17/10/2019 Versija: 3.0

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto forma

: Mišinys

Produkto pavadinimas

: Standard Scottoil Blue

Produkto kodas

: 07180

Produkto tipas

: Tepimo priemonės

Produktų grupė

: Mišinys

Kitos nustatymo priemonės

: 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. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai
Skirta bendram naudojimui
Pagrindinė naudojimo kategorija

: Plataus vartojimo būdas

Pramonės / profesinio naudojimo spec

: Pramoninis
Tik profesionaliam naudojimui

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas

: Lubricant

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti
Nėra papildomos informacijos

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Scottoiler (Scotland) Ltd.
2, Riverside
Milngavie
G62 6PL Glasgow
T +44 (0)141 955 1100
technical@scottoiler.com

1.4. Pagalbos telefono numeris
Skubios pagalbos telefono numeris

: +44 (0)141 955 1100

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] Mišiniai/Medžiagos: SDS EU 2015: Pagal reglamentą (ES) 2015/830 (REACH II
Priedas)
Neklasifikuojama
Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai
Nelaikomas pavojingu esant įprastoms naudojimo sąlygoms.

2.2. Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]Uždėti papildomą ženklinimąParodyti papildomą (-as) klasifikaciją (-as)
Atsargumo frazės (CLP)
: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
EUH frazės

: EUH208 - Sudėtyje yra Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Gali sukelti
alerginę reakciją.

Dangtelis vaikams sunkiai atidaromas

: Netaikytina

Jutiklinis įspėjimas

: Netaikytina

2.3. Kiti pavojai
Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją

: Esant normalioms sąlygoms jokių.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1. Medžiagos
Netaikytina

3.2. Mišiniai
Šitame mišinyje nėra jokios medžiagos, paminėtos REACH II priedo 3.2 skirsnyje atitinkančius kriterijus

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendros pirmosios pagalbos priemonės

: Niekada sąmonę praradusiam žmogui nieko neduokite per burną. Jei prastai jaučiatės,
kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę).

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus

: Užtikrinkite kvėpavimą šviežiu oru. Paguldykite nukentėjusįjį.
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Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus
ant odos

: Nusivilkite drabužius, ant kurių pakliuvo medžiagos, ir švelniu muilu bei vandeniu
nuplaukite paliestas odos vietas, paskui nuplaukite šiltu vandeniu.

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus
į akis

: Nedelsiant praskalaukite dideliu vandens kiekiu. Jei skausmas ar paraudimas išlieka,
kreipkitės į gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus

: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Kreipkitės tuoj pat į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Simptomai / poveikis

: Nelaikomas pavojingu esant įprastoms naudojimo sąlygoms.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės

: Putos. Sausi milteliai. Anglies dioksidas. Purškiamas vanduo. Smėlis.

Netinkamos gesinimo priemonės

: Nenaudokite stiprios vandens srovės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu

: Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. dūmas.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Priešgaisrinės priemonės

: Atvėsinkite paveiktus konteinerius vandens purškimu ar rūku. Gesindami bet kokį cheminių
produktų sukeltą gaisrą, laikykitės atsargumo priemonių. Venkite, kad gaisro gesinimui
skirtas vanduo patektų į aplinką.

Apsauga gaisro gesinimo metu

: Neikite į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Apsauginė įranga

: Venkite kontakto su oda ir akimis.

Avarinių atvejų planai

: Evakuokite nereikalingą personalą.

6.1.2. Pagalbos teikėjams
Apsauginė įranga

: Valytojus aprūpinkite atitinkama apsauga.

Avarinių atvejų planai

: Vėdinkite patalpas.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius. Perspėti institucijas, jei skystis patenka į kanalizaciją arba į viešuos vandenius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Valymo procedūros

: Absorbuokite išsiliejusį produktą kaip įmanoma greičiau, naudojant kietas inertiškas
medžiagas, pvz, molis ar diatomitas. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti atokiau nuo kitų
medžiagų.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Žiūrėti skyrių 8. Poveikio / asmens apsaugos kontrolė.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo
priemonės

: Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami
ar rūkydami bei palikdami darbo vietą. Norėdami užkirsti kelią garų susidarymui, gerai
vėdinkite darbo patalpas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikymo sąlygos

: Nenaudojamus konteinerius laikykite uždarus. Saugoti nuo drėgmės. Laikyti tik originalioje
talpykloje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Nesuderinami produktai

: Oksidatorius. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.

Nesuderinamos medžiagos

: Užsidegimo šaltiniai. Tiesioginiai saulės spinduliai.

Laikymo temperatūra

: 0 - 40 °C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)
Lubricant oil.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga
8.1. Kontrolės parametrai
Standard Scottoil Blue
Jungtinės Amerikos Valstijos - ACGIH - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės
ACGIH TWA (mg/m³)

5 mg/m³ Perdirbta mineralinė alyva, migla

8.2. Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės:
Užtikrinti,kad poveikis yra mažesnis už profesinio poveikio ribines vertes.
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Asmeninės apsaugos priemonės:
Venkite nebūtino poveikio. Gas mask with filter type A at conc. in air > 5 ppm. Pirštinės. Nitrilo gumos pirštinės. In case of splash hazard: safety
glasses.
Rankų apsauga:
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.
Akių apsauga:
Skysčiui ištiškus: Standard EN 166 - Personal eye-protection. Apsauginiai akiniai nuo purslų arba apsauginiai akiniai
Odos ir kūno apsaugos priemonės:
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius
Kvėpavimo takų apsauga:
Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą. Dėvėkite atitinkamą kaukę
Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):

Apsauga nuo šiluminio pavojaus:
Ypatingai netaikomas.
Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:
6 SKIRSNIS.
Kita informacija:
Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Forma

: Skystis

Išvaizda

: Mobile liquid.

Spalva

: Mėlyna (-as).

Kvapas

: characteristic.

Aromato riba

: Duomenų nėra

pH

: Not classifiedNot classified

Santykis garavimo greitis (butilacetatu)

: Duomenų nėra

Lydymosi taškas / lydymosi intervalas

: Duomenų nėra

Kietėjimo temperatūra

: Duomenų nėra

Virimo taškas

: > 280 °C IBP

Pliūpsnio taškas

: > 210 °C PMCC

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

: > 320 °C
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Skilimo temperatūra

: Duomenų nėra

Degumas (kietos medžiagos, dujos)

: Nedegus

Garų slėgis

: < 0.5 kPa @ 20°C

Santykinis garų tankis esant 20 °C

: Duomenų nėra

Santykinis tankis

: 0.88 kg/l @ 15°C

Tirpumas

: Insoluble in water. Tirpus alifatiniuose angliavandeniliuose.

Log Pow

: Duomenų nėra

Klampumas, kinematinis

: 64 mm²/s @40°C

Klampumas, dinamiškas

: Duomenų nėra

Sprogstamosios savybės

: Neklasifikuojama.

Oksiduojančios savybės

: Neklasifikuojama.

Sprogumo riba

: Duomenų nėra

9.2. Kita informacija
LOJ kiekis

:0%

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas
Nėra jokio kito pavojaus nei poveikiai,aprašyti žemiau esančiuose poskyriuose.

10.2. Cheminis stabilumas
Nenustatytas.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Nenustatytas.

10.4. Vengtinos sąlygos
Tiesioginiai saulės spinduliai. Itin aukštos ar žemos temperatūros.

10.5. Nesuderinamos medžiagos
Oksidatorius. Stiprios rūgštys. Stiprios bazės.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
dūmas. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas (per burną)

: Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (per odą)

: Neklasifikuojama

Ūmus toksiškumas (įkvėpus)

: Neklasifikuojama

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

: Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių
dirginimas

: Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

: Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

: Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Kancerogeniškumas

: Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Toksiškumas reprodukcijai

: Neklasifikuojama

pH: Not classifiedNot classified

pH: Not classifiedNot classified

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

STOT (vienkartinis poveikis)

: Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

STOT (kartotinis poveikis)

: Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Aspiracijos pavojus

: Neklasifikuojama

Papildomos nuorodos

: Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Standard Scottoil Blue
Klampumas, kinematinis
Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi
simptomai
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12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1. Toksiškumas
Ekologija – bendroji informacija

: Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo
poveikio aplinkai.

Ūmus toksiškumas vandens organizmams

: Neklasifikuojama

Chroniškas toksiškumas vandens organizmams

: Neklasifikuojama

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Standard Scottoil Blue
Patvarumas ir skaidomumas

Not readily biodegradable. Nenustatytas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Standard Scottoil Blue
Bioakumuliacijos potencialas

Nenustatytas.

12.4. Judumas dirvožemyje
Nėra papildomos informacijos

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Standard Scottoil Blue
PBT įvertinimo rezultatai

Not classified as PBT or vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Papildomos nuorodos

: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos

: Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus.

Ekologija – atliekos

: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. JT numeris
JT Nr. (ADR)

: Netaikytina

JT numeris (IMDG)

: Netaikytina

JT numeris (IATA)

: Netaikytina

JT numeris (ADN)

: Netaikytina

JT numeris (RID)

: Netaikytina

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR)

: Netaikytina

Tinkamas krovinio pavadinimas (IMDG)

: Netaikytina

Tinkamas krovinio pavadinimas (IATA)

: Netaikytina

Tinkamas krovinio pavadinimas (ADN)

: Netaikytina

Tinkamas krovinio pavadinimas (RID)

: Netaikytina

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
ADR
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR)

: Netaikytina

IMDG
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG)

: Netaikytina

IATA
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA)

: Netaikytina

ADN
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN)

: Netaikytina

RID
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID)

: Netaikytina

14.4. Pakuotės grupė
Pakavimo grupė (ADR)

: Netaikytina

Pakavimo grupė (IMDG)

: Netaikytina

Pakavimo grupė (IATA)

: Netaikytina

Pakavimo grupė (ADN)

: Netaikytina

Pakavimo grupė (RID)

: Netaikytina

14.5. Pavojus aplinkai
Aplinkai pavojinga
17/10/2019 (Versija: 3.0)
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Teršia vandenį

: Ne

Kita informacija

: Nėra papildomos informacijos

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Sausumos transportas
Netaikytina
Jūrų transportas
Netaikytina
Oro transportas
Netaikytina
Vidaus vandens transportas
Netaikytina
Geležinkelių transportas
Netaikytina

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą
Netaikytina

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
15.1.1. ES nuostatos
Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas
Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo
Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą
Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS TARYBOS REGLAMENTAS (ES)
Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.
Medžiaga (-os) nereglamentuojama (-os) pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl
patvarių organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB

LOJ kiekis

:0%

15.1.2. Nacionalinės nuostatos
Vokietija
Nuoroda į AwSV

: Vandens pavojingumo klasė (WGK) 3, Medžiaga, labai teršianti vandenį (Klasifikacija pagal
AwSV, 1 priedas)

12-tas federalinio kontrolės akto dėl
kenksmingumo ribojimo įgyvendinimo potvarkis 12.BlmSchV

: Nepatvirtintas 12-tame BlmSchV (dekretas dėl apsaugos nuo išleidimų) (Reglamentas dėl
didelės nelaimės)

Nyderlandai
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

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

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

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

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

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

: Nė vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą

15.2. Cheminės saugos vertinimas
Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija
Duomenų šaltiniai

: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008, 2008 m. gruodžio 16 d.
dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis
direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Kita informacija

: Jokio (-ios).

Visas H ir EUH sakinių tekstas:
EUH208

Sudėtyje yra Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Gali sukelti alerginę reakciją.

SDL ES (Priedas II REACH)
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Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip
užtikrinančios specifines produkto savybes.
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