Standard Scottoil Blue
Информационен лист за безопасност
Дата на издаване: 28/10/2013 Дата на редакцията: 17/10/2019 Версия: 3.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
1.1. Идентификатор на продукта
Форма на продукта

: Смес

Наименование на продукта

: Standard Scottoil Blue

Код на продукта

: 07180

Тип продукт

: Смазващи вещества

Продуктова група

: Смес

Други начини на идентификация

: 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. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се
препоръчват
1.2.1. Идентифицирани употреби
Предназначено за масова употреба
Основна категория на употреба

: Потребителска употреба

Специфична промишлена/професионална
употреба

: Промишлена
Само за професионална употреба

Употреба на веществото/сместа

: Lubricant

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват
Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Scottoiler (Scotland) Ltd.
2, Riverside
Milngavie
G62 6PL Glasgow
T +44 (0)141 955 1100
technical@scottoiler.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи
Телефонен номер при спешни случаи

: +44 (0)141 955 1100

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1. Класифициране на веществото или сместа
Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] Смеси/Вещества: SDS EU 2015: В съответствие с Регламент
(ЕС) 2015/830 (REACH Приложение II)
Не се класифицира
Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда
Не се очаква да представлява сериозна опасност при очакваните условия на нормална употреба.

2.2. Елементи на етикета
Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP]Да се осъществи допълнително етикетиранеОсъществяване на допълнителна /и класификация/и
Препоръки за безопасност (CLP)
: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.
EUH фрази

: EUH208 - Съдържа Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Може да
предизвика алергична реакция.

Механизъм за затваряне обезопасен за деца

: Неприложимо

Тактилно предупреждение

: Неприложимо

2.3. Други опасности
Други опасности, които не допринасят за
класифициране

: Няма при нормални условия.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
3.1. Вещества
Неприложимо

3.2. Смеси
Тази смес не съдържа никакви вещества, които да се посочат, в съответствие с критериите на раздел 3.2 от приложение II на REACH

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1. Описание на мерките за първа помощ
Първа помощ - общи мерки
17/10/2019 (Версия: 3.0)
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Първа помощ при вдишване

: Осигурете свеж въздух на засегнатото лице. Да се остави пострадалия да си почине.

Първа помощ при контакт с кожата

: Да се свали замърсеното облекло и изложеният участък от кожата да се измие с мек
сапун и вода, като след това се изплакне с топла вода.

Първа помощ при контакт с очите

: Веднага да се измие с обилно количество вода. Посъветвайте се с лекар ако
болката или зачервяването продължават.

Първа помощ при поглъщане

: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Спешно да се извърши
консултация с лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Симптоми/ефекти

: Не се очаква да представлява сериозна опасност при очакваните условия на
нормална употреба.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1. Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни средства

: Пяна. Сух прах. Въглероден диоксид. Воден спрей. Пясък.

Неподходящи пожарогасителни средства

: Да не се използва силна водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Опасни продукти на разпадане в случай на
пожар

: Въглероден монооксид. Въглероден диоксид. дим.

5.3. Съвети за пожарникарите
Противопожарни мерки

: Да се използва воден спрей или водна мъгла за охлаждане на изложените опаковки.
Бъдете внимателни в борбата с химическите пожари. Да не се допуска използваната
в борбата с пожара вода да замърси околната среда.

Защита при гасене на пожар

: Да не се влиза в зони на пожар без предпазни средства, вкл. и средства за
дихателна защита.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи
Защитни средства
: Да се избягва контакт с кожата и очите.
Аварийни планове

: Да се отстрани ненужния персонал.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи
Защитни средства

: Да се предоставят подходящи защитни средства на почистващите екипи.

Аварийни планове

: Да се проветри мястото.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Да се избягва проникването в канализацията и питейната вода. Да се предупредят съответните органи ако течността проникне в
канализацията или в обществените води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Методи за почистване

: Разлетият материал да се абсорбира колкото се може по-бързо с инертни твърди
вещества, като например глина или инфоузорна пръст. Съберете разлятото. Да се
съхранява на разстояние от други материали.

6.4. Позоваване на други раздели
Вижте Раздел 8. Контрол на излагането/лична защита.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Предпазни мерки за безопасна работа

: Да се измият ръцете и другите изложени части с мек сапун и вода преди хранене,
пиене, пушене, както и преди да се напусне работното място. Да се осигури добра
вентилация в зоната на работа, за да се избегне образуването на пари.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Условия за съхраняване

: Дръжте контейнера затворен, когато не се използва. Да се пази от влага. Да се
съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на добре проветриво
място. Да се съхранява на хладно.

Несъвместими продукти

: Окислителен агент. Силни киселини. Силни основи.

Несъвместими материали

: Източници на запалване. Пряка слънчева светлина.

Температура на съхранение

: 0 - 40 °C

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)
Lubricant oil.
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
8.1. Параметри на контрол
Standard Scottoil Blue
Съединени американски щати - ACGIH - Граници на професионална експозиция
ACGIH TWA (mg/m³)

5 mg/m³ Рафинирано минерално масло, мъгла

8.2. Контрол на експозицията
Подходящ технически контрол:
Осигурете експозиция под граничните стойности за работното място.
Лични предпазни средства:
Да се избягва всякаква излишна експозиция. Gas mask with filter type A at conc. in air > 5 ppm. Ръкавици. Ръкавици от нитрилов каучук. In
case of splash hazard: safety glasses.
Защита на ръцете:
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.
Защита на очите:
Ако има риск от изпръскване на течността: Standard EN 166 - Personal eye-protection. Химически очила или защитни очила
Защита на кожата и тялото:
Да се носи подходящо предпазно облекло
Защита на дихателните пътища:
В случай на недостатъчна вентилация да се носи подходящ дихателен апарат. Да се носи подходяща маска
Символ(и) за лични предпазни средства:

Защита от топлинни опасности:
Не е конкретно приложимо.
Контрол на експозицията в околната среда:
РАЗДЕЛ 6.
Друга информация:
Да не се консумират храни и напитки и да не се пуши по време на употреба.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства
Агрегатно състояние

: Течност

Външен вид

: Mobile liquid.

Цвят

: Син.
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Мирис

: characteristic.

Граница на мириса

: Няма налични данни

pH

: Not classifiedNot classified

Относителна скорост на изпаряване
(бутилацетат=1)

: Няма налични данни

Tочка на топене

: Няма налични данни

Tочка на замръзване

: Няма налични данни

Tочка на кипене/интервал на кипене

: > 280 °C IBP

Tочка на запалване

: > 210 °C PMCC

Tемпература на самозапалване

: > 320 °C

Tемпература на разпадане

: Няма налични данни

Запалимост (твърдо вещество, газ)

: Незапалим

Налягане на парите

: < 0.5 kPa @ 20°C

Относителна плътност на парите при 20 °C

: Няма налични данни

Относителна плътност

: 0.88 kg/l @ 15°C

Разтворимост

: Insoluble in water. Разтворим в алифатни въглеводороди.

Log Pow

: Няма налични данни

Вискозитет, кинематичен

: 64 mm²/s @40°C

Вискозитет, динамичен

: Няма налични данни

Експлозивни свойства

: Не се класифицира.

Oксидиращи свойства

: Не се класифицира.

Долна/горна граница на запалимост и
експлозия

: Няма налични данни

9.2. Друга информация
Съдържание на ЛОС

:0%

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1. Реактивност
Няма други опасности от реакции освен описаните по-долу в подразделите.

10.2. Химична стабилност
Не е установено.

10.3. Възможност за опасни реакции
Не е установено.

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Пряка слънчева светлина. Изключително високи или изключително ниски температури.

10.5. Несъвместими материали
Окислителен агент. Силни киселини. Силни основи.

10.6. Опасни продукти на разпадане
дим. Въглероден монооксид. Въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1. Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичност (орална)

: Не се класифицира

Остра токсичност (дермална)

: Не се класифицира

Остра токсичност (вдишване)

: Не се класифицира

Корозивност/дразнене на кожата

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Cериозно увреждане на очите/дразнене на
очите

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Cенсибилизация на дихателните пътища или
кожата

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Мутагенност на зародишните клетки

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Канцерогенност

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Токсичност за репродукцията

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

pH: Not classifiedNot classified
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СТОО (специфична токсичност за определени
органи) — еднократна експозиция

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

СТОО (специфична токсичност за определени
органи) — повтаряща се експозиция

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Опасност при вдишване

: Не се класифицира

Допълнителна информация

: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Standard Scottoil Blue
Вискозитет, кинематичен
Потенциални неблагоприятни последици за
човешкото здраве и симптоми

64 mm²/s @40°C
: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1. Токсичност
Екология - общо

: Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни
неблагоприятни ефекти върху околната среда.

Остра водна токсичност

: Не се класифицира

Хронична водна токсичност

: Не се класифицира

12.2. Устойчивост и разградимост
Standard Scottoil Blue
Устойчивост и разградимост

Not readily biodegradable. Не е установено.

12.3. Биоакумулираща способност
Standard Scottoil Blue
Биоакумулираща способност

Не е установено.

12.4. Преносимост в почвата
Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
Standard Scottoil Blue
Резултати от PBT оценка

Not classified as PBT or vPvB.

12.6. Други неблагоприятни ефекти
Допълнителна информация

: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1. Методи за третиране на отпадъци
Препоръки за обезвреждане на
продукта/опаковката

: Да се изхвърли по безопасен начин в съответствие с местните / национални
разпоредби.

Екология - отпадни материали

: Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Номер по списъка на ООН
Номер по списъка на ООН (ADR)

: Неприложимо

Номер по списъка на ООН (IMDG)

: Неприложимо

ООН-No. (IATA)

: Неприложимо

Номер по списъка на ООН (ADN)

: Неприложимо

Номер по списъка на ООН (RID)

: Неприложимо

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН
Точно превозно наименование (ADR)

: Неприложимо

Точно превозно наименование (IMDG)

: Неприложимо

Точно превозно наименование (IATA)

: Неприложимо

Точно превозно наименование (ADN)

: Неприложимо

Точно превозно наименование (RID)

: Неприложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
ADR
Клас(ове) на опасност при транспортиране
(ADR)

17/10/2019 (Версия: 3.0)
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IMDG
Клас(ове) на опасност при транспортиране
(IMDG)

: Неприложимо

IATA
Клас(ове) на опасност при транспортиране
(IATA)

: Неприложимо

ADN
Клас(ове) на опасност при транспортиране
(ADN)

: Неприложимо

RID
Клас(ове) на опасност при транспортиране
(RID)

: Неприложимо

14.4. Опаковъчна група
Опаковъчна група (ADR)

: Неприложимо

Опаковъчна група (IMDG)

: Неприложимо

Опаковъчна група (IATA)

: Неприложимо

Опаковъчна група (ADN)

: Неприложимо

Опаковъчна група (RID)

: Неприложимо

14.5. Опасности за околната среда
Oпасно за околната среда

: Не

Морски замърсител

: Не

Друга информация

: Няма допълнителна налична информация

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Cухопътен транспорт
Неприложимо
Транспорт по море
Неприложимо
Bъздушен транспорт
Неприложимо
Транспорт по вътрешните водни пътища
Неприложимо
Железопътен транспорт
Неприложимо

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC
Неприложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно
безопасността, здравето и околната среда
15.1.1. Регламенти на ЕС
Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH
Не съдържа вещества от Кандидат списъкa REACH
Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH
Не съдържа вещество, предмет на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година
относно износа и вноса на опасни химикали.
Веществото (веществата) не са предмет на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО.

Съдържание на ЛОС

:0%

15.1.2. Национални разпоредби
Германия
Позоваване на AwSV

: Опасност за водите клас (WGK) 3, Силно опасно за водите (Класификация в
съответствие с AwSV, Приложение 1)

12та наредба за приложение на немския
федерален закон за контрол на
концентрациите на замърсители във въздуха 12.BlmSchV

: Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)
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Standard Scottoil Blue
Информационен лист за безопасност
Холандия
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Нито една от съставките не е в списъка

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Нито една от съставките не е в списъка

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

: Нито една от съставките не е в списъка

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

: Нито една от съставките не е в списъка

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

: Нито една от съставките не е в списъка

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес
Не е извършена оценка на химическата безопасност

РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Източници на данни

: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември
2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за
изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №
1907/2006.

Друга информация

: Няма.

Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност:
EUH208

Съдържа Calcium long-chain alkaryl sulfonate ll(115733-09-0). Може да предизвика алергична
реакция.

ИЛБ ЕС (REACH Приложение II)
Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на
здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на
продукта.
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