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SECTION 1: Identyfikacja substancji / preparatu i firmy / przedsiebiorstwa
1.1 identyfikator produktu

Biolube H 46

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania hydraulic oil
substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
1.3 Szczególy dotyczace dostawcy karty
charakterystyki

MOLYDUVAL GmbH * Halskestr.6 * 40880 Ratingen * Germany * +49 (2102) 9757-00 *
safety@molyduval.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

+49 (2102) 9757-20 (24h)

SECTION 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zgodnie z obowiazujacymi kryteriami, produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
1272/2008/EG
2.2 Elementy etykiety
2.3 Inne zagrozenia

-

SECTION 3: Sklad - informacja o skladnikach
3.2 Mieszanki

Mieszanina. Brak zawiera skladników, które sa sklasyfikowane w stezeniu zdrowia lub
srodowiska w swietle obecnej wiedzy dostawcy, PBT lub vPvB, lub którym przypisano
ograniczenia w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym
rozdziale. Wszystkie skladniki zgodne z American USDA / FDA lub alternatywne wytycznych
europejskich do stosowania jako smar z posredniego kontaktu z zywnoscia w przemysle
spozywczym i farmaceutycznym. (USDA H1)

SECTION 4: Pierwsza pomoc
Instrukcje ogólne

Osoby, ktore ulegly wypadkowi, nalezy przeniesc ze strefy zagrozenia, bez podejmowania
osobistego ryzyka. Zanieczyszczone ubrania i buty nalezy wyprac przed ponownym
uzyciem.

Po wdychaniu

Dostarczyc doplyw swiezego powietrza, w razie dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

Po kontakcie ze skóra

Umyc woda z mydlem.

Kontakt z oczami

Splukac woda.

Po polknieciu

Nie wywolywac wymiotow. Zasiegnac porady lekarza.

Najwazniejsze objawy oraz skutki ostre i
opóznione

Informacje nie sa dostepne

Wskazania dotyczace wszelkiej
natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczególnego postepowania z
poszkodowanym

Dlugotrwaly lub czesty kontakt moze powodowac choroby skory.

SECTION 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1 srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: strumien wody, piana, suchy proszek, dwutlenek wegla
(CO2).
Niewlasciwe srodki gasnicze: Silny strumien wody.

5.2 Szczególne zagrozenia zwiazane z
substancja lub mieszanina

W przypadku pozaru uwalnia sie: tlenek weegla, dwutlenek wegla i organiczne produkty
rozkladu. W przypadku duzego zadymienia uzywac aparatow izolujacych drogi oddechowe.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Jesli to konieczne, nalezy uzyc w przypadku pozaru, samodzielny aparat oddechowy.
Zebrac oddzielnie zanieczyszczona wode gasnicza, nie moga byc odprowadzane do
kanalizacji. Pozostalosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza musza byc usuniete
zgodnie z lokalnymi przepisami. Regulowanie srodki do otoczenia. Standardowa procedura
w przypadku pozaru z chemicznych. Regulowanie srodki do otoczenia.

SECTION 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia
6.1 Indywidualne srodki ostroznosci,
wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Wykorzystanie Equipamento de Data protection policy pessoal. Evite o contato com os olhos
e com Pele.

6.2 Specjalna ochrona srodowiska

Unikac wprowadzania do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Ogien lub policji zgadzaja,
jesli produkt dostal sie do systemu zbiorników wodnych lub kanalizacji, lub zanieczyszczone
gleby i roslin.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace
do usuwania skazenia

Obojetnym rekordu chlonnym (np Ölaufsaugmittel, piasek, trociny, ziemia okrzemkowa,
material wiazacy kwasy, trociny)

6.4 Odniesienia do innych sekcji

brak danych

SECTION 7: Transport i przechowywanie
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7.1 Srodki ostroznosci dotyczace
bezpiecznego postepowania

Po otwieraciu smaru obchodzic sie z ogólnym zachowaniem ostroznosci.

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, lacznie z wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete. Przechowywac w chlodnym, dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od niekompatybilnych materialów. Nie przechowywac w
poblizu otwartego ognia, ciepla lub innych zródel zaplonu uniknac. Chronic przed
bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych. Nie stawiac pojemników pod cisnieniem.
Puste pojemniki moga zawierac pozostalosci produktu.
Storage Class VCI: 10 Flammable Liquids

SECTION 8: Ograniczenie i nadzorowanie ekspozycji / srodki ochrony indywidualnej
8.2 Ograniczenie i kontrola ekspozycji Srodki ochrony osobistej

Ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana; z wyjatkiem tworzenia sie aerozolu. Unikac
wdychania oparów. Stosowac aparat oddechowy w przypadku narazenia na pary, pyly
aerozolu. Filtr np. DIN 3181 ABEK
Ochrona rak: Rekawice ochronne zgodnie z DIN / EN 374 tylko do krótkotrwalego kontaktu.
Po zanieczyszczeniu rekawic, nalezy je zmienic. Nalezy unikac bezposrdeniego kontaktu ze
skora.
Ochrona oczu: Okulary ochronne
Srodki higieny: Myc rece przed i bezposrednio po stosowaniu produktu. Ubrania robocze
przechowywac oddzielnie. Po zabrudzeniu ubrania natychmiast je zdjac.
Srodki ochronne: Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny.

8.3 Ograniczenie i kontrola ekspozycji
srodowiska

Nie wylewac' do wód powierzchniowych i Abföüsse

SECTION 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
Postac

ciecz

Kolor

jasna

Wyglad

jak olej

Zapach:

bez

Temperatura zaplonu

245 °C

Górna granica wybuchowosci

-

Dolna granica wybuchowosci:

-

Preznosc pary przy 20ºC:

-

Gestosc w temp. 20°C:

0,85 g/cm³

Rozpuszczalnosc w wodzie:

N

Lepkosc przy 40°C:

47 mm²/s

SECTION 10: Stabilnosc i reaktywnosc
10.1 reaktywnos'c'

Produkt przeznaczony do stosowania w stabilnych temperaturach, nie rozklada sie i nie
reaguje z woda.

10.2 Stabilnos'c' chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach

10.3 Moz.liwos'c' wyste;powania
niebezpiecznych reakcji

Nie sa znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. Opary moga
tworzyc z powietrzem mieszanine wybuchowa.

10.4 Warunki, których nalezy unikac:

Brak informacji

10.5 Materialy niezgodne

Brak informacji

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:

Brak

SECTION 11: Informacje toksykologiczne
Objawy po spozyciu

Brak danych.

Kontakt ze skora:

nie podraznia

Objawy Po wdychaniu

brak danych

Kontakt z oczami:

nie podraznia

Inne informacje

Product meets requirements for use as a lubricant with incidental food contact in the food
industry.

Badania toksykologiczne:

Brak danych toksykologicznych.

Informacje dotyczace skutkow
toksykologicznych:

Nie klasyfikowany jako toksyczny. Nie sklasyfikowane jako zracy lub drazniacy. Nie
klasyfikowany jako szkodliwy i drazniacy dla oczu. Silnie skoncentrowana para / mgla /
aerozole moze podrazniac blony sluzowe i drogi oddechowe. Wdychanie produktow
rozkladu termicznego, w postaci pary, mgly lub oparow moga byc szkodliwe. Nie
sklasyfikowany jako uczulajacy skore. Nie sklasyfikowany jako (rakotworczy, mutagenny lub
reprodukcyjnie toksyczny). Nie sklasyfikowane jako toksyczne dla ukladu narzadow.

SECTION 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.2 Trwalosc i zdolnosc do rozkladu

Dane ekotoksykologiczne nie zostaly okreslone specyficznie dla tego produktu. Podane
informacje oparte na wiedzy o skladnikach. Ten produkt nie jest latwo biodegradowalny.
Oczekuje Glówne skladniki ulegaja naturalnej biodegradacji, ale zawiera skladniki, które
moga zalegac w srodowisku.
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12.3 Zdolnos'c' do bioakumulacji

Brak informacji

12.4 Mobilnos'c' w glebie

Brak informacji

12.5 Wyniki oceny w?as'ciwos'ci PBT i
vPvB

Brak informacji

12.6 Inne szkodliwe skutki dzia?ania

Brak informacji

SECTION 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

nie wolno wyrzucac razem z odpadami domowymi. Utylizacja zgodnie z federalnymi,
stanowymi i lokalnymi przepisami. EAK Kod odpadu produktu: 130205

SECTION 14: Informacje dotycza;ce transportu zgodnie z ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1 Numer UN:

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych

14.2 Prawid?owa nazwa przewozowa UN Brak
14.3 Klasa zagroz.enia w transporcie

W rozumieniu przepisow transportowych, towar nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

14.4 grupa pakowania

-

14.5 zagroz.enia dla s'rodowiska

n.a.

14.6 Szczególne s'rodki ostroz.nos'ci dla
uz.ytkowników

Brak informacji

14.7 Transport luzem zgodnie z
za?a;cznikiem II do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC

Informacje nie sa dostepne

SECTION 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1 Bezpieczen'stwa, zdrowia i ochrony
s'rodowiska / i ochrony s'rodowiska
specyficzne dla mniej substancji lub
mieszaniny

DE: Klasa szkodliwosci dla wody: 1
Brak symboli zagrozenia.
WGK 1

15.2 Ocena bezpieczen'stwa chemicznego Nie ma dostepnych informacji

SECTION 16: INNE INFORMACJE
16.1 Pe?ny tekst zwrotów R odnosza;cych
sie; do Rozdzia?ów 2 i 3
16.2 Inne informacje

Dane opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy. Reprezentacje fabularne i gwarancje
sa wylaczone, bez wyjasnienia przeznaczeniem technicznej i warunków pracy. Jesli masz
dodatkowe pytania, jakie sa dostepne.

