Standard Scottoil Blue
Drošības datu lapa
Izdošanas datums: 28/10/2013 Pārskatīšanasdatums: 17/10/2019 Versija: 3.0

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana
1.1. Produkta identifikators
Produkta forma

: Maisījums

Produkta nosaukums

: Standard Scottoil Blue

Produkta kods

: 07180

Produkta veids

: Ziežvielas

Produktu grupa

: Maisījums

Citi apzināšanas paņēmieni

: 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. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi
Paredzēts plašākai sabiedrībai
Galvenā lietošanas kategorija

: Privāta lietošana

Spec. rūpnieciskai/profesionālai izmantošanai

: Rūpniecisks
Paredzēts tikai profesionālai lietošanai

Vielas/maisījuma lietošanas veids

: Lubricant

1.2.2. Lietošanas veids, kuru nav ieteicams izmantot
Papildus informācija nav pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
Scottoiler (Scotland) Ltd.
2, Riverside
Milngavie
G62 6PL Glasgow
T +44 (0)141 955 1100
technical@scottoiler.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
Tālruņa numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas
situācijās

: +44 (0)141 955 1100

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana
2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] Maisījumi/Vielas: SDS EU 2015: Saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830 (REACH
II pielikums)
Nav klasificēts
Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi
Paredzētajos parastas lietošanas apstākļos nav sagaidāma nozīmīga bīstamība.

2.2. Etiķetes elementi
Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]Jānorāda papildu marķējumsJānorāda papildu klasifikācija(-s)
Drošības prasību apzīmējums (CLP)
: P102 - Sargāt no bērniem.
EUH frāzes

: EUH208 - Satur Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Var izraisīt alerģisku
reakciju.

Bērnu drošības slēdzene

: Nav piemērojams

Taustāmi brīdinājumi

: Nav piemērojams

2.3. Citi apdraudējumi
Citi riski, kas neattiecas uz klasifikāciju

: Normālos apstākļos nav.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
3.1. Vielas
Nav piemērojams

3.2. Maisījumi
Maisījums nesatur vielas, kas jānorāda saskaņā ar REACH II pielikuma 3.2. iedaļā minētajiem kritērijiem

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
Vispārēji pirmās palīdzības pasākumi

: Neko nedot caur muti, ja cietušais ir bez samaņas. Sliktas dūšas gadījumā konsultēties ar
ārstu (ja ir iespējams, uzrādīt marķējumu).

Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas

: Elpot svaigu gaisu. Ļaut cietušajam atpūsties.
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Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu

: Novilkt skarto apģērbu un mazgāt visu iedarbībai pakļauto ādas virsmu ar saudzējošām
ziepēm un ūdeni. Mazgāšanu nobeigt ar skalošanu siltā ūdenī.

Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm

: Nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Konsultēties ar ārstu, ja sāpes vai apsārtums
nepāriet.

Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas

: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Steidzami konsultēties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta
Simptomi/ietekme

: Paredzētajos parastas lietošanas apstākļos nav sagaidāma nozīmīga bīstamība.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Simptomātiskā ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi
Atbilstoši dzēšanas līdzekļi

: Putas. Sauss pulveris. Oglekļa dioksīds. Ūdens strūkla. Smiltis.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

: Nelietot spēcīgu ūdens strūklu.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Bīstami noārdīšanās produkti ugunsgrēka
gadījumā

: Oglekļa monoksīds. Oglekļa dioksīds. izgarojumu tvaiki.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Ugunsdrošības pasākumi

: Atdzesēt iedarbībai pakļautos konteinerus ar ūdens strūklu vai miglu. Ievērot piesardzību,
dzēšot ķīmisku produktu izraisītus ugunsgrēkus. Izvairīties no ugunsdzēšanā izmantotā
ūdens novadīšanas apkārtējā vidē.

Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā

: Netuvoties ugunsgrēka zonai bez piemērota aizsargaprīkojuma, tostarp elpošanas orgānu
aizsarglīdzekļiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām
Aizsarglīdzekļi
: Nepieļaut saskari ar ādu un acīm.
Plāni ārkārtas gadījumiem

: Evakuēt nevajadzīgo personālu.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem
Aizsarglīdzekļi

: Nodrošināt piemērotu aizsardzību tīrīšanas komandām.

Plāni ārkārtas gadījumiem

: Vēdināt zonu.

6.2. Vides drošības pasākumi
Novērst nokļūšanu kanalizācijā un publiskajos ūdeņos. Informēt iestādes, ja šķidrums nokļūst kanalizācijā vai publiskajos ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli
Tīrīšanas procedūra

: Cik ātri vien iespējams, izlijušo produktu absorbēt ar tādām inertām cietām vielām kā māli
vai diatomīts. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Glabāt atsevišķi no citiem materiāliem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām
Skatīt 16. nodaļu. Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana
7.1. Piesardzība drošai lietošanai
Piesardzība drošai lietošanai

: Pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas, kā arī beidzot darbu, nomazgāt rokas un citas
atsegtās vietas ar saudzējošām ziepēm un ūdeni. Nodrošināt labu ventilāciju darba vietā,
lai novērstu tvaiku veidošanos.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Uzglabāšanas noteikumi

: Ja konteiners netiek lietots, to uzglabāt aiztaisītu. Aizsargāt no mitruma. Turēt tikai
oriģinālā iepakojumā. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

Nesavietojami izstrādājumi

: Oksidētājs. Stipras skābes. Stipri sārmi.

Nesaderīgi materiāli

: Aizdegšanās avoti. Tieša saules gaisma.

Uzglabāšanas temperatūra

: 0 - 40 °C

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
Lubricant oil.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
8.1. Pārvaldības parametri
Standard Scottoil Blue
Amerikas Savienotās Valstis - ACGIH - Arodekspozīcijas robežvērtības
ACGIH TWA (mg/m³)

5 mg/m³ Rafinēta minerāleļļa, migla
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8.2. Iedarbības pārvaldība
Atbilstoša tehniskā pārvaldība:
Nodrošināt, lai iedarbība nepārsniegtu noteiktās arodekspozīcijas robežvērtības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
Izvairīties no jebkādas nevajadzīgas pakļaušanas iedarbībai. Gas mask with filter type A at conc. in air > 5 ppm. Cimdi. Nitrila gumijas cimdi. In
case of splash hazard: safety glasses.
Roku aizsardzība:
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.
Acu aizsardzība:
Ja pastāv šķidruma izšļakstīšanās risks: Standard EN 166 - Personal eye-protection. Aizsargbrilles pret ķīmisko vielu iedarbību vai aizsargbrilles
Ādas un ķermeņa aizsardzība:
Lietot piemērotu aizsargapģērbu
Respirators:
Nepietiekamas ventilācijas gadījumā izmantot piemērotu elpošanas aizsargaprīkojumu. Lietot piemērotu masku
Individuālās aizsardzības aprīkojuma simbols(-i):

Aizsardzība pret termisko apdraudējumu:
Nav īpaši piemērojams.
Ekspozīcijas vidē ierobežošana un pārraudzīšana:
6. IEDAĻA.
Cita informācija:
Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības
9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām
Agregātstāvoklis

: Šķidrums

Izskats

: Mobile liquid.

Krāsa

: Zils (-a).

Smarža

: characteristic.

Smaržas slieksnis

: Informācija nav pieejama

pH

: Not classifiedNot classified

Relatīvais iztvaikošanas ātrums (butilacetātu=1)

: Informācija nav pieejama

Kušanas temperatūra

: Informācija nav pieejama
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Sacietēšana

: Informācija nav pieejama

Viršanas punkts

: > 280 °C IBP

Uzliesmošanas temperatūra

: > 210 °C PMCC

Pašaizdegšanās temperatūra

: > 320 °C

Noārdīšanās temperatūra

: Informācija nav pieejama

Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)

: Nav uzliesmojošs

Tvaika spiediens

: < 0.5 kPa @ 20°C

Relatīvais tvaika blīvums 20 °C

: Informācija nav pieejama

Relatīvais blīvums

: 0.88 kg/l @ 15°C

Šķīdība

: Insoluble in water. Šķīst alifātiskajos ogļūdeņražos.

Log Pow

: Informācija nav pieejama

Kinemātiskā viskozitāte

: 64 mm²/s @40°C

Dinamiskā viskozitāte

: Informācija nav pieejama

Sprādzienbīstamības īpašības

: Nav klasificēts.

Oksidējošas īpašības

: Nav klasificēts.

Eksplozivitātes zemākās robežas

: Informācija nav pieejama

9.2. Cita informācija
GOS saturs

:0%

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja
10.1. Reaģētspēja
Nepiemīt citas reaģētspējas bīstamības, izņemot kā apakšsekcijā aprakstītie efekti.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte
Nav noteikts.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
Nav noteikts.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās
Tieša saules gaisma. Īpaši augstas vai īpaši zemas temperatūras.

10.5. Nesaderīgi materiāli
Oksidētājs. Stipras skābes. Stipri sārmi.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti
izgarojumu tvaiki. Oglekļa monoksīds. Oglekļa dioksīds.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija
11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi
Akūta toksicitāte (pēc perorālas ievadīšanas)

: Nav klasificēts

Akūtā toksicitāte (ādas)

: Nav klasificēts

Akūta toksicitāte (pēc ieelpošanas)

: Nav klasificēts

Kodīgs/kairinošs ādai

: Nav klasificēts

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Nopietns acu bojājums/kairinājums

: Nav klasificēts

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

: Nav klasificēts

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Cilmes šūnu mutācija

: Nav klasificēts

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Kancerogenitāte

: Nav klasificēts

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Toksisks reproduktīvajai sistēmai

: Nav klasificēts

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja
iedarbība

: Nav klasificēts

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota
iedarbība

: Nav klasificēts

pH: Not classifiedNot classified

pH: Not classifiedNot classified

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamība ieelpojot

: Nav klasificēts

Papildu norādījumi

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
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Standard Scottoil Blue
Kinemātiskā viskozitāte
Iespējamā kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību un
iespējamie simptomi

64 mm²/s @40°C
: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija
12.1. Toksiskums
Ekoloģija — vispārēji

: Produkts nav uzskatāms par toksisku ūdens organismiem un nerada ilglaicīgu negatīvu
ietekmi ūdens vidē.

Akūta toksicitāte ūdens videi

: Nav klasificēts

Hroniska toksicitāte ūdens videi

: Nav klasificēts

12.2. Noturība un spēja noārdīties
Standard Scottoil Blue
Noturība un spēja noārdīties

Not readily biodegradable. Nav noteikts.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls
Standard Scottoil Blue
Bioakumulācijas potenciāls

Nav noteikts.

12.4. Mobilitāte augsnē
Papildus informācija nav pieejama

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Standard Scottoil Blue
PBT vielu noteikšanas kritēriju rezultāti

Not classified as PBT or vPvB.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes
Papildu norādījumi

: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu
13.1. Atkritumu apstrādes metodes
Rekomendācijas produkta/iepakojuma
apglabāšanai

: Iznīcināt drošā veidā saskaņā ar vietējiem/valsts normām.

Ekoloģija — atkritumi

: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu
Saskaņā ar prasībām ADR / RID / IMDG / IATA / ADN prasībām

14.1. ANO numurs
ANO Nr. (ADR)

: Nav piemērojams

ANO Nr. (IMDG)

: Nav piemērojams

ANO Nr. (IATA)

: Nav piemērojams

ANO Nr. (ADN)

: Nav piemērojams

ANO Nr. (RID)

: Nav piemērojams

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums
Oficiālais kravas nosaukums (ADR)

: Nav piemērojams

Oficiālais kravas nosaukums (IMDG)

: Nav piemērojams

Oficiālais kravas nosaukums (IATA)

: Nav piemērojams

Oficiālais kravas nosaukums (ADN)

: Nav piemērojams

Oficiālais kravas nosaukums (RID)

: Nav piemērojams

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
ADR
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (ADR)

: Nav piemērojams

IMDG
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (IMDG)

: Nav piemērojams

IATA
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (IATA)

: Nav piemērojams

ADN
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (ADN)

: Nav piemērojams

RID
Transportēšanas bīstamības klase(-es) (RID)
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14.4. Iepakojuma grupa
Iepakošanas grupa (ADR)

: Nav piemērojams

Iepakojumu grupa (IMDG)

: Nav piemērojams

Iepakojumu grupa (IATA)

: Nav piemērojams

Iepakojumu grupa (ADN)

: Nav piemērojams

Iepakojumu grupa (RID)

: Nav piemērojams

14.5. Vides apdraudējumi
Bīstams videi

: Nav

Jūras piesārņotājs

: Nav

Cita informācija

: Papildu informācija nav pieejama

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Sauszemes transports
Nav piemērojams
Jūras transports
Nav piemērojams
Gaisa transports
Nav piemērojams
Iekšzemes ūdensceļu transports
Nav piemērojams
Dzelzceļa pārvadājumi
Nav piemērojams

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam
Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu
15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem
15.1.1. ES tiesību normas
Nesatur vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu
Nesatur REACH kandidātsarakstā iekļautās vielas
Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu
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.

GOS saturs

:0%

15.1.2. Valsts noteikumi
Vācija
AwSV, Pielikums

: Bīstamības klase ūdens videi (WGK) 3, Ūdenim ļoti bīstams (Klasifikācija saskaņā ar
AwSV, 1. pielikums)

12. rīkojums par Federālā likuma attiecībā uz
piesārņojuma ierobežošanu īstenošanu –
12.BImSchV

: Nav iekļautas 12. BImSchV (Dekrētā par aizsardzību pret emisijām) (Noteikumi par
smagiem nelaimes gadījumiem)

Nīderlande
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā

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

: Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā

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

: Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā

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

: Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums
Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

16. IEDAĻA: Cita informācija
Datu avoti

17/10/2019 (Versija: 3.0)

: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par
vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK
un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
LV (latviešu)
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Standard Scottoil Blue
Drošības datu lapa
Cita informācija

: Nav.

H un EUH frāžu pilns teksts:
EUH208

Satur Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Var izraisīt alerģisku reakciju.

DDL ES (REACH regulas II pielikums)
Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības aizsardzības, drošības un
vides prasību nolūkos. Tādējādi to tā nevajadzētu uzskatītnebūtu jāuzskata par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju

17/10/2019 (Versija: 3.0)

LV (latviešu)
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