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41.1.2

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: Ölwerk Agro Stou

· 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· Anyag/készítmény használata Kenıolaj

·  1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai · 
Gyártó/szállító: Cleansberg Kft. 2330 Dunaharaszti Kőrisfa u. 2. 
Tel:06-24-659-620 Fax:06-24-519-699 
E-mail: info@cleansberg.hu ·

·  1.3.1 Felelős személy: Cleansberg Kft. 
2330 Dunaharaszti Kőrisfa u. 2. 
Tel:06-24-659-620 Fax:06-24-519-699 
e-mail: info@cleansberg.hu  

· 1.4 Sürgısségi telefonszám: 
Munkaidőben: 92/370-006/126 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: 1/476-6464, 80/201-199 (0-24 h) Európai segélykérő: 112 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

· 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézésérıl és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint nincs osztályozva.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés Érvénytelen
· Veszélyt jelzı piktogramok Érvénytelen
· Figyelmeztetés Érvénytelen
· Figyelmeztetı mondatok Érvénytelen
· Pótlólagos adatok: A termék ásványolaj tartalma <3% DMSO-kivonat  (IP 346)
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból és további összetevıkbıl álló keverék.

· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-54-7
Indexszám: 649-467-00-8
Reg.nr.: 01-2119484627-25

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
d~ Asp. Tox. 1, H304

10-<25%

(folytatás a 2. oldalon)
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CAS: 72623-87-1
Indexszám: 649-483-00-5
Reg.nr.: 01-2119474889-13

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-
based
d~ Asp. Tox. 1, H304

10-<25%

CAS: 68649-42-3 Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts
d~ Eye Dam. 1, H318; d~ Aquatic Chronic 2, H411; d~ Skin Irrit. 2,
H315

1-<2,5%

CAS: 9016-45-9
Reg.nr.: 01-2119946371-39

Polyethylene glycol nonylphenyl ether
d~ Aquatic Chronic 2, H411; d~ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319

0,1-<1%

· SVHC
9016-45-9 Polyethylene glycol nonylphenyl ether

· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsısegély-nyújtási intézkedések

· 4.1 Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegırıl; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bırrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
· Lenyelés után: Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tőzoltási intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelı tőzoltószerek: A tőzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
· 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek Szénmonoxid (CO)
· 5.3 Tőzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védıfelszerelés: Használjunk védıálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerő környezetbe jutás esetén

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedjük bele az altalajba/földbe.
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötı anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötı anyag, univerzális megkötı anyag) itassuk fel.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védıfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

 HU 

(folytatás a 3. oldalon)
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Tőz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

Nincsenek különleges követelmények.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Nincs.
· Tárolási osztály: 10
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

· Pótlólagos információ a mőszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· 8.1 Ellenırzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képezı határértékekkel:

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenırizendı határértékekkel rendelkeznek.

· PNEC (-ek)

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

PNEC 9,33 mg/kg (másodlagos mérgezés)

72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based

PNEC 9,33 mg/kg (másodlagos mérgezés)

· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

· 8.2 Az expozíció elleni védekezés
· Személyes védıfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
· Légzésvédelem:

Helyiség megfelelı szellızése esetén nem szükséges
Csak aerosol vagy ködképzıdés esetén szükséges a védıálarc.

· Kézvédelem:

S̀ Védıkesztyő.

· Kesztyőanyag
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata elıtt vízoldékony bırvédı szert (zsírmentes
rétegképzıt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent,
a kesztyő anyagának tartóssága elıre nem számítható ki, ezért a használat elıtt ezt ellenırizni kell.
Nitrilkaucsuk

· Áthatolási idı a kesztyőanyagon
Hosszú idejő érintkezés esetén:
Nitrilkaucsuk: vastagság 0,425 mm; átázási idı 240 – 480 perc
Rövid idejő érintkezés esetén:
Nitrilkaucsuk: vastagság 0,12 mm; átázási idı 10 – 30 perc
A pontos behatolási idıt a kesztyő gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

(folytatás a 4. oldalon)
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· Szemvédelem:

R̀ Áttöltéskor védıszemüveg alkalmazása ajánlatos.

· Testvédelem: Védıruházat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Külsı jellemzık:

Forma: Folyékony
Szín: sárgásbarna

· Szag: jellegzetes
· Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

· pH-érték: Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány: Nincs meghatározva

· Lobbanáspont: > 220 °C (DIN ISO 2592)

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható

· Gyulladási hımérséklet:

Bomlási hımérséklet: Nincs meghatározva.

· Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó: Nincs meghatározva.
Felsı: Nincs meghatározva.

· Gıznyomás: Nincs meghatározva.

· Sőrőség: 0,87 g/cm3 15 °C (DIN 51757)
· Relatív sőrőség Nincs meghatározva.
· Gızsőrőség Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetıség az alábbiakkal:
Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhetı.

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz): Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai: Nincs meghatározva.
kinematikai: 87 mm2/s (DIN 51562T1)

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek: 0,0 %

· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

 HU 

(folytatás az 5. oldalon)
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendı feltételek: Rendeltetésszerő használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetısége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendı körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhetı anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Szájon át LD50 > 5000 mg/kg (patkány) (OECD 401)

Börön át LD50 > 5000 mg/kg (nyúl) (OECD 402)

Belégzésnél LC50 > 5,53 mg/l (patkány) (OECD 403)

72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based

Szájon át LD50 > 5000 mg/kg (patkány) (OECD 401)

Börön át LD50 > 2000 mg/kg (nyúl) (OECD 402)

Belégzésnél LC50 2,18 mg/l (patkány) (OECD 403, Aerosol)

68649-42-3 Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts

Szájon át LD50 2230 mg/kg (patkány)

Börön át LD50 > 2000 mg/kg (patkány)

· Primer ingerhatás:
· Bırkorrózió/bırirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Légzıszervi vagy bırszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Szubakuttól krónikus toxicitásig

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Szájon át LOAEL szubkrónikus 125 mg/kg/d (patkány) (OECD 408)

Börön át NOAEL szubkrónikus > 2000 mg/kg/d (patkány) (OECD 411)

Belégzésnél NOAEL szubkrónikus 50-150 mg/m3 6h/d (patkány)

72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based

Szájon át LOAEL szubkrónikus 125 mg/kg/d (patkány) (OECD 408 read across)

Börön át NOAEL szubkrónikus > 2000 mg/kg/d (patkány) (OECD 411)

Belégzésnél NOAEL szubkrónikus 50-150 mg/m3 6h/d (patkány)

· Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás további információ nem ismert
· Ismételt dózis toxicitás további információ nem ismert
· CMR hatások (rákkeltı, mutagén és teratogén hatás) további információ nem ismert
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkeltı hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(folytatás a 6. oldalon)
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· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Ismétlıdı expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

EC50 > 10000 mg/l (daphnia) (OECD 202)

> 100 mg/l (hal) (OECD 203)

NOEC ≥ 100 mg/l (algák) (OECD 201)

10 mg/l (daphnia) (OECD 211)

≥ 100 mg/l (hal) (OECD 203)

72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based

EC50 <100 mg/l (algák) (OECD 201)

>0000 mg/l (daphnia) (OECD 202)

> 100 mg/l (hal) (OECD 203)

NOEC ≥ 100 mg/l (algák) (OECD 201)

10 mg/l (daphnia) (OECD 211)

≥ 100 mg/l (hal) (OECD 203)

9016-45-9 Polyethylene glycol nonylphenyl ether

EC50 1,821 mg/l (daphnia)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 12.3 Bioakkumulációs képesség

72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based

log Pow > 4 (-)

· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:

2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: Kisebb mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt lehet deponálni.

· Európai Hulladék Katalógus
13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómő- és kenıolajok

(folytatás a 7. oldalon)
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· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági elıírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés
· ADR, ADN, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· osztály Érvénytelen

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Nem

· 14.6 A felhasználót érintı különleges óvintézkedések Nem alkalmazható

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC
szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· UN "Model Regulation": Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elıírások/
jogszabályok

· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva

· Országos elıírások:
· Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk

9016-45-9 Polyethylene glycol nonylphenyl ether

· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt.

· Lényeges mondatok
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bırirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H411 Mérgezı a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· Az adatlapot kiállító szerv: info@waltergroup.hu
· Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

(folytatás a 8. oldalon)
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41.1.2

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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