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

1.1. Termékazonosító Ölwerk Agro UTTO

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás: traktor olaj
Ellenjavallt felhasználás: nincs adat

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Cleansberg Kft.
Kőrisfa u. 2.
2330 Dunaharaszti
0624 659 620
www.cleansberg.com
Cleansberg Kft. info@cleansberg.hu, 
0624 659 62082

Társaság: 
Cím: 
Város: 
Telefon:  
Internet: 
Felvilágosítást ad: 

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199 

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.

2.2 Címkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Különleges cimkézési információ:
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH 208 C14-18 alpha-olefin epoxide, reaction products with boric acid, Triphenyl phosphite-t

tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb Veszélyek
A termék filmet képezhet a víz felszínén, amely meggátolhatja az oxigén cserét.
Lásd még 11., 12. és 15. szakaszok.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek
Kémiai jellemzés

Additív, ásványolaj
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Összetevők / Veszélyes összetevő(k):
CAS szám Alkotóelemek Koncentráció

EK szám Index szám REACH szám

Besorolás a  1272/2008 [CLP] számú EK rendelet szerint

Highly refined mineral base oil (C15 - C50) 1 - < 2.5 %

Asp. Tox. 1; H304

Polymer Benzene, polypropene derivatives, 1 - < 2,5 %

Eye Irrit. 2; H319

4259-15-8 zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) 1 - < 2,5 %

224-235-5 01-2119493635-27

Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H318 H411

A H- és EUH mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz.

További információ
Enyhén irritáló hatású, de lényegtelen besorolás. Ez az információ a felhasznált adalékanyag 
csomagolásán található információkon alapul.
A felsorolt koncertrációk tömegszázalék folyadékok esetében és mennyiség százalék gázok esetében.
Más, veszélyesként nem besorolt összetevőket tartalmaz 100 %-ig.
Az R- és H- mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános tanács

Tünetek jelentkezése esetén vagy gyanús esetekben azonnal orvosi segítséget kell kérni. eszméletlen
személynek vagy görcsök fellépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül.

Belélegzés esetén
Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Baleset vagy 
rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Bőrrel való érintkezés esetén
Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. A szennyeződött 
ruházatot azonnal le kell venni és biztonságosan el kell távolítani. Bőrirritáció esetén orvoshoz fordulni.

Szembe kerülés esetén
Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni. Ezt követően szemorvoshoz 
fordulni.

Lenyelés esetén
TILOS hánytatni. Azonnal orvost kell hívni. Aspirációs veszély:

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Nem állnak rendelkezésre adatok

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem állnak rendelkezésre adatok

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]: Tűzveszélyességi osztály: „Tűzveszélyes”

5.1 Oltóanyag
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A megfelelő tűzoltó készülék
Széndioxid (CO2).
Hab.
Száraz oltópor.
A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet -sugarat kell 
használni.

Az alkalmatlan oltóanyag
Víz

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
éghető gőzök keletkezése lehetséges, efeletti hőmérsékleteknél: Lobbanáspont.

Tűz esetén képződhet:
Pirolízis-termékek, mérgező.
szénhidrogének.
Széndioxid.
szén-monoxid.
Kénhidrogén (H2S).
Nitrogénoxidok (NOx).
Foszforoxidok.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűz esetén: A környezeti légkörtől független légzésvédő készüléket kell használni .
Komplett védőruha.
A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

További Információ
B: Cseppfolyós vagy cseppfolyóssá váló anyagok égésekor keletkező tüzek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról.
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Kerülendő körülmények: Inhalálás.
A termékkel átitatott rongyot nadrágzsebben nem szabad hordani .
Igen nagy az elcsúszás veszélye kiömléskor/elszóródás esetén.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Megakadályozni a nagy területen való szétfolyást (pl. korlátok közé szorítással, olajzárral).
Csatornába engedni nem szabad.
Talajba kerülése esetén a termék mobilis és szennyezheti a talajvizet.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.
A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Lásd a 8. és 13. szakasz

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Biztonságos kezelési útmutatás

Lásd 6.1 szakasz
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Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.
Minden munkafolyamatot alapvetően úgy kell megszabni, hogy a következő ne következhessen be:
Aeroszol- vagy ködképződés

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez
A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

További információ
A termékkel átitatott rongyot nadrágzsebben nem szabad hordani.
Éghető gőzök keletkezése lehetséges, efeletti hőmérsékleteknél: Lobbanáspont

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

Csak az eredeti tartályban tartandó.

Utalások az együttes tároláshoz
Tilos együtt tárolni a következőkkel:
Spontán éghető anyag

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk
Nedvességtől védendő.
Hűvös helyen tartandó.
Legfeljebb 50 °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
A műszaki ismertetőt figyelembe kell venni.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek
Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: [25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]
olajköd: MK: 5 mg/m3
Ajánlott vizsgálati módszer: NIOSH 5026

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés

Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról.

Egészségügyi intézkedések
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.
Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. A szennyezett anyagokat minden egyes
munkanap végén el kell távolítani a munkavégzés helyéről és kívül kell tárolni őket.

Szem-/arcvédelem
Szorosan záródó védőszemüveg.
DIN/EN szabványok: DIN EN 166

Kézvédelem
Bevizsgált védőkesztyűket kell viselni: NBR (Nitrilkaucsukból).
DIN/EN szabványok: DIN EN 374
A kesztyű anyagának vastagsága: 0,33 mm.
Átcsapási idő: 480 min.
Ajánlott kesztyűmárkák: Camatril, Art. 731, Firma KCL GmbH, 36124 Eichenzell, Germany.
Megelözö börvédelem börvédö kenöccsel.
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Bőrvédelem
A bőrrel való közvetlen érintkezés megelőzése végett a test védelme (a szokásos munkaruhán kívül)
szükséges.
Vegyálló védőcipő. acél-védősapkával.
DIN/EN szabványok: DIN EN 344

Légutak védelme
Szakszerű alkalmazás esetén és normál körülmények között nem szükséges légzésvédelem.
Aeroszol- vagy ködképződés: Szűrőkészülék szűrővel ill. típusú szelelős-szűrőkészülék: A-P2.

Környezeti expozíció ellenőrzések
Műszaki intézkedések az expozíció elkerülésére.
Szervezési intézkedés az expozíció elkerülésére.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Halmazállapot: folyékony
Szín: sárga, barna
Szag: jellemző

Állapotváltozások Módszer
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány > 320 °C
Gyulladáspont > 220 °C DIN ISO 2592
Robbanási határok – alsó 0,6 térf.%
Robbanási határok – felső 6,5 térf.%
Gyulladási hőmérséklet > 250 °C ASTM E 659
Sűrűség (15 °C-on) 0,863 – 0,873 g/cm³ DIN 53217
Oldhatóság vízben oldhatatlan
Kinematikai viszkozitás (100 °C-on) 9,9 mm²/s DIN 51562

9.2. Egyéb információk
Nem állnak rendelkezésre adatok.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség
Lásd 9. szakasz

10.2 Kémiai stabilitás
A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Éghető gőzök keletkezése lehetséges, efeletti hőmérsékleteknél: Lobbanáspont

10.4. Kerülendő körülmények
Oxidálószer, erős.

10.5. Nem összeférhető anyagok
Nem állnak rendelkezésre adatok.

10.6 Veszélyes bomlástermékek
Lásd 5. szakasz
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás

Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

Akut toxicitás
Besorolás: semmiféle/Semmiféle.
A besorolás a (EK) sz. 1272/2008 [CLP] rendelet számítási eljárás alapján történt.

Izgató és maró hatás
Besorolás: semmiféle/Semmiféle.
A besorolás a (EK) sz. 1272/2008 [CLP] rendelet számítási eljárás alapján történt.

Szenzibilizáló hatások
Besorolás: semmiféle/Semmiféle.
A bőrrel való gyakori és tartós érintkezés bőrirritációhoz vezethet .

Ismételt dózisú toxicitás
Besorolás: semmiféle/Semmiféle.
A besorolás a (EK) sz. 1272/2008 [CLP] rendelet számítási eljárás alapján történt.

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások
Ennek a keveréknek az összetevői nem felelnek meg a CLP 1A vagy 1B CMR kategóriák 
kritériumainak.

Sajátos hatások állatkísérletek során
Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

Egyéb információ vizsgálatok
A bőrrel való gyakori és tartós érintkezés bőrirritációhoz vezethet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás
Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.
Besorolás: semmiféle/Semmiféle.
A besorolás a (EK) sz. 1272/2008 [CLP] rendelet számítási eljárás alapján történt.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Biológiailag nem könnyen lebontható (az OECD kritériumai értelmében).
A termék biológiailag nem könnyen lebontható. (Az adatok a fő komponensre vonatkoznak.)

12.3. Bioakkumulációs képesség
Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

12.4. A talajban való mobilitás
Magáról a készítményről/keverékről nem állnak rendelkezésre adatok.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az ebben a készítményben jelen lévő anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolás kritériumainak.

12.6. Egyéb káros hatások
Tulajdonságok szennyvíztisztítóban: Mechanikus leválasztás tisztító berendezésekben lehetséges.
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékelhelyezési megfontolások

Ártalmatlanítás a körfolyamat-gazdálkodási- és hulladéktörvény (KrW-/AbfG) szerint.
Figyelembe kell venni a keverési tilalmat a hulladékolaj-rendelet szerint.
Ártalmatlanítás a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló 75/442/EGK és 91/689/EGK
EK-irányelvek mindenkor érvényes változata szerint.
A hulladékkulcsszámok megadását ill. a hulladékfajták megjelölését az EAKV által előírt, a szakmai
szempontokat és a lejátszódó folyamatokat figyelembe vevő hozzárendeléssel kell elvégezni.

Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék
130205 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat,
valamint a 05, 12 és 19. fejezetekben felsorolt hulladékokat); motor-, hajtómű és kenőolaj hulladékok;
ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok. Veszélyes hulladék.

Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék
130205 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat,
valamint a 05, 12 és 19. fejezetekben felsorolt hulladékokat); motor-, hajtómű és kenőolaj hulladékok;
ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok. Veszélyes hulladék.

Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás
130205 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat,
valamint a 05, 12 és 19. fejezetekben felsorolt hulladékokat); motor-, hajtómű és kenőolaj hulladékok;
ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok. Veszélyes hulladék.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek
Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak .
A nem tisztítható csomagolásokat hulladékként kell kezelni .

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás:
(2015. évi LXXXIX. törvény)

Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás: Nem tartozik az ADR/RID hatálya alá.

14.1 UN-szám: -
14.2 Megnevezés: -
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): -
14.4 Csomagolási csoport: -
14.5 Környezeti veszélyek: -
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: -

Vízi szállítás:
Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolás: Nem vonatkozik a termékre.

Légi szállítás:
ICAO / IATA besorolás: Nem vonatkozik a termékre.

További információ
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
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15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok

Nemzeti előírások
Vízszennyezési osztály (D): 2 - vízszennyező

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (hatályos változata), 
valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Vonatkozó H- és EUH mondatok (szám és teljes szöveg)
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208 C14-18 alpha-olefin epoxide, reaction products with boric acid, Triphenyl phosphite-t

tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

További információk
Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok
garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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