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1 – Identifikace produktu a společnosti 
Identifikace produktu 007935090600, 007950024880 Olio pompa vuoto iso 68  

Použití produktu Mazivo pro kompresory, 

hydraulické systémy a vakuová čerpadla. 

Společnost 

Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.o. 

Plac pod Lipami 5 

40-476 Katowice, Polsko 

+48 32 60 36 107 
 

 
Telefonní  číslo pro naléhavé situace 999/112 neprodleně vyhledejte lékaře. V nemocnici či zdravotní 

středisku předložte tento bezpečnostní list. Při požití kontaktujte Informační 
centrum pro jedy. (Po – Pá 8 - 12 / 14 - 17) 

Obchodní kontakt mail: checkstar@magnetimarelli.com 
 

2 – Identifikace nebezpečnosti 

Základní rizika pro 
zdraví / životní 
prostředí 

 

 
 

Nebezpečnost 

V běžných pracovních podmínkách nehrozí v souvislosti s produktem žádná rizika. 
Doporučujeme však dodržovat běžné hygienické návyky a vyvarovat se častému 
či dlouhodobému styku s produktem. Používejte produkt v souladu s osvědčeným 
pracovními postupy a dbejte, aby nedošlo k jeho úniku do okolního prostředí. 

Produkt není považován za nebezpečný ve smyslu směrnice 
1999/45/EHS. 

 

 

* 3 – Složení / informace o složkách 
 

 

Složení 
 

67/548/CEE o 1999/45/CE 
 

mazací oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, 
hydrogenované 

č. EU: 309-877-7 Ident. č. CAS: 101316-72-7 

 
 
 
 

<99.15  % 01-2119489969-06-
XXXX 

Anilin,N-fenyl-,reaktivní produkty s2,4,4-trimethylpentanem <0.27    % 

č. EU: 270-128-1 Ident. č. CAS: 68411-46-1 R52/53 

Thiodiethylen bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionate] <0.09    % 

č. EU: 255-392-8 Ident. č. CAS: 41484-35-9 R53 

Č. 1272/2008/CE 

mazací oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, 
hydrogenované 

 č. EU: 309-877-7 Ident. č. CAS: 101316-72-7 

<99.15  % 01-2119489969-06-XXXX 

Anilin,N-fenyl-,reaktivní produkty s2,4,4-trimethylpentanem <0.27    % 

 č. EU: 270-128-1 Ident. č. CAS: 68411-46-1 Aquatic Chronic 3; H412 

Thiodiethylen bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyfenyl)propionate] <0.09    % 

č. EU: 255-392-8 Ident. č. CAS: 41484-35-9 Aquatic Chronic 4; H413 

Více informací o uvedených R větách naleznete v oddílu 16. 
 

Informace o složkách 

Chemické složení 

Obsah hmotnostních extraktů DMSO, určený metodou IP 346/92, je nižší než 3%. 
 

Parafinový základ smíchaný s aditivy. 

mailto:%20checkstar@magnetimarelli.com
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* 4 – Pokyny pro první pomoc 
První pomoc pro zmírnění příznaků. 

Při vdechnutí 
 

 
 

Při styku s kůží Při 

zasažení očí  

Při požití 

V případě vystavení vysoké koncentraci výparů nebo aerosolů odveďte postiženého 
na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud máte 
podezření, že došlo k vdechnutí produktu, neprodleně postiženého dopravte do 
nemocnice. 

Svlékněte kontaminovaný oděv. Důkladně postižené místo myjte vodou a poté 
vodou a mýdlem. Pokud příznaky přetrvávají, pak vyhledejte lékaře. 

Při zasažení očí ihned oči vyplachujte velkým množstvím vody a snažte se několik 
minut držet oči otevřené. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nevyvolávejte zvracení, aby nedošlo k průniku do dýchacích orgánů. Vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

 

5 – Opatření pro hašení požáru

Hasiva 

Nevhodná hasiva 

 
Zvláštní nebezpečnost při 
vystavení účinkům 
chemických látek, spalin 
nebo plynů 

Požár haste pěnou, suchým chemickým práškem, CO2. 

Nepoužívejte k hašení přímý proud vody. Přímý proud vody můžete využít k chlazení 
povrchů vystaveným účinkům požáru. 

Vyvarujte se vdechování spalinového dýmu, ve kterém při požáru mohou vznikat 
hořlavé plyny, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, síra, fosfor, dusík  a nespálené 
uhlovodíkové složky a jiné potenciálně nebezpečné deriváty. 

Zvláštní ochranné   Používejte ochranné kombinézy s dýchacím přístrojem.  

vybavení pro hasiče  
 

6 – Opatření v případě náhodného úniku

Opatření na ochranu 
osob 

 
Opatření na ochranu 
životního prostředí 

 

 
 

Dekontaminační postupy 

Používejte rukavice a ochranné brýle. V případě úniku většího množství produktu do 
okolí se vyvarujte vdechování výparů, vyvětrejte zasažené prostory nebo použijte 
ochrannou dýchací masku. Odstraňte veškeré případné zdroje vznícení. 

Produkt obsahuje látky, které jsou škodlivé pro vodní organismy. Dbejte na to, 
aby se produkt nedostal do kanalizace či vodních kanálů. Pokud se tak 
stane, informujte příslušné úřady. 

V případě úniku většího množství produktu tento zajistěte a přepravujte ve vhodných 
nádobách. Při rozlití na zemi: Zajistěte rozlitý produkt zeminou nebo pískem. 
Odstraňte rozlitý produkt a zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy. Při úniku ve 
vodě: Ihned uniklý produkt zachyťte. Mechanicky rozlitý produkt odstraňte z povrchu. 

 

7 – Zacházení a skladování

Zacházení 

Skladování 

 
 

Prázdné nádoby 

Vyvarujte se přímému kontaktu s produktem. Nevdechujte aerosoly, ani výpary 
produktu a zajistěte dostatečné odvětrávání pracovišť. 

Uchovávejte produkt v originálních nádobách. Skladujte jej v čistých prostorách, 
mimo dosah zdrojů tepla a slunečního světla. Dbejte na to, aby nedocházelo 
k elektrostatickým výbojům. Uchovávejte nádoby uzavřené a přikryté, aby se do nich 
nedostala dešťová voda. Zajistěte dostatečné odvětrávání pracovišť. 

V prázdných nádobách zůstávají zbytky produktů. Likvidujte tyto nádoby 
ekologickým způsobem v souladu s platnými předpisy. 
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* 8 – Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

 
Limity expozice 

 

TLV - TWA (1) 
ppm mg/m 3 

TLV - STEL (2) 
ppm mg/m 

 

mazací oleje (ropné), C24-
50, extrahované 
rozpouštědlem,  

5 10 

  odparafinované, hydrogenované   

(1) Limity pro dlouhodobou expozici 

(2) Limity pro krátkodobou expozici 
 

Omezování expozice 

Ochrana dýchacích orgánů 

 
Ochrana rukou a kůže 

 
 
 
 

Ochrana očí 

 

Dbejte na to, aby nedocházelo ke vzniku aerosolů a v případě potřeby použijte 
příslušné zařízení, ventilaci či lokalizované odsávání. 

 

Za běžných pracovních podmínek není nutná. Udržujte hustotu aerosolů v limitech 
TLV-TWA ve výši 5 mg/m3. (A.C.G.I.H. 2000). V případě expozice vyšším 
hodnotám používejte masky s filtry pro organické výpary. 

 

Používejte rukavice a ochranné obleky. Kontaminované oblečení si ihned 
převlečte a před použitím jej vyperte. Doporučujeme dodržovat běžné 
hygienické návyky a pravidelně prát pracovní oděv. Rukavice si oblékejte na 
důkladně umyté ruce. 

 

V případě možného styku s produktem používejte ochranné brýle. 
 

9 – Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství: 

Vzhled: 

Zápach: 

pH : 

Rozpustnost ve vodě: 

Hustota při 15°Ckg/l : 

Kinematická viskozita při 40°CcSt: 

Bod vznícení (C.O.C.)°C: 

Bod skápnutí °C: 

 

10 – Stálost a reaktivita 

Kapalina 
čirá barva 
Typický 
Není relevantní 

nerozpustný  

0,890 

68 

220 

-9 

Reaktivita 
 

 
Stabilita 

Dbejte na to, aby se produkt nedostal do styku se silnými kyselinami, zásadami a 
oxidačními činidly. Uchovávejte jej mimo dosah případných vysokoenergetických 
zdrojů vznícen a zdrojů tepla. 

Při běžném použití je produkt stabilní. 
 

11 - Toxikologické informace 
 

Chronická toxicita 

Při styku s kůží 

 
Při styku s očima 

Oral toxicity 

 
Při vdechnutí 

 

Žádné známé účinky. 

LD50 k ů ž e  (králík) > 2000 mg/kg (odhad). Častý a dlouhodobý kontakt může kůži 
odmašťovat a může způsobovat dermatitidu. 

Může způsobovat mírné podráždění očí. 

LD50 (krysy): > 2000 mg/kg (odhad). Při požití může dojít k podráždění trávicího 
traktu a vyvolání zvracení. Může způsobit nevolnost a průjem. 

Dlouhodobá expozice aerosolům produktu může způsobit podráždění dýchacího 
systému. 
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12 - Ekologické informace

Mobilita 

Rozložitelnost 

Bioakumulace 

Ekotoxicita 

Produkt se drží na vodě. 

Není určeno. 

Není určeno. 
 

Ve smyslu nařízení EHS se produkt nepovažuje za škodlivý pro životní prostředí. 
 

* 13 – Pokyny pro odstraňování

Obecné informace 

Likvidace 

Nevylévejte produkt v přírodě. Dodržujte platné předpisy. 

Zabraňte úniku produktu do země, kanalizace a podzemních vod. Likvidujte využité 
produkty a jejich obaly prostřednictvím specializovaných firem  v souladu 
s platnými předpisy pro likvidaci tohoto druhu odpadu. 

 

14 – Informace pro přepravu 
 
 

Třída ADR: Produkt není nebezpečný 
Třída IATA: Produkt není nebezpečný 
Třída IMDG:  Produkt není nebezpečný 

Název pro přepravu Pompa vuoto ISO 68 

* 15 – Informace o předpisech

Právní předpisy 
 
 
 
 

* 16 – Další informace 
Relevantní R a H věty 

 

 
 
 
 
 
 

Upozornění 

Tento bezpečnostní list splňuje podmínky nařízení 453/2010/EHS. 
Nařízení (ES) 1272/2008 (GHS/CLP), D.E. 1999/45/CE, 2001/60/CE a 
souvisejících předpisů pro "Klasifikaci, označování a balení látek a směsí". Dále 
splňuje i místní předpisy. 

 

 
 
 

R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí. 

R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H413     Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším 

znalostem výrobku v době publikace. Účelem tohoto bezpečnostního listu je 

informovat a instruovat uživatele o správném technologickém použití produktu. 
Společnost Elke S.r.l. nepřejímá zodpovědnost za jakoukoliv škodu či zranění 

vyplývající z neobvyklého způsobu použití. 


