
ZÁZNAMOVÝ LIST O BEZPEČNOSTI MATERIÁLU

1 – Identifikace přípravku a společnosti 
Identifikace přípravku 007935090710, 007935090660   

Pag oil iso 46 

Použití přípravku Mazivo kompresoru. 

Zahraniční výrobce: 
Magneti Marelli 
Plac pod lipami 5, 40-472 Katowice, Polsko 
(Tel.+48 32 60 36 107) 

Telefonní číslo pro 
naléhavé situace 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 
+420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hodin denně)

Reference společnosti checkstar@magnetimarelli.com 

2 – Identifikace rizik 

Hlavní rizika 
Za normálních pracovních podmínek neexistuje žádné zvláštní riziko. Doporučujeme 
však dodržovat normální osobní hygienu a zabránit častému a dlouhému styku 

pro zdraví/životní prostředí s látkou. Při použití postupujte v souladu s dobrými pracovními postupy tak, 
aby se zabránilo šíření látky do životního prostředí. 

Rizika Látka není považována za nebezpečnou v souladu se Směrnicí 
1999/45/EEC. 

* 3 - Složení / Informace o přísadách

Složení přípravku 

67/548/CEE o 1999/45/CE 

produkty reakce difenylaminu s nonenem (větvené) < 0.39 % 01-2119488911-28
č. EU: 253-249-4 R53

Č. 1272/2008/CE 

produkty reakce difenylaminu s nonenem (větvené) < 0.39 % 01-2119488911-28
Č. EU: 253-249-4 Chronické pro vodní organismy 4: H413

Více informací o R a H frázích naleznete v odstavci 16.

Informace o přísadách Obsah výtažku z DMSO stanovený metodou IP 346/92 je nižší než 
3% hmotnosti. 

Chemické složení Olej na syntetickém základě s aditivy.  

* 4 – Postupy při poskytování první pomoci
Opatření první pomoci vyžadovaná na léčbu symptomů.

Vdechnutí Pokud je osoba vystavena působení vysoké koncentrace výparů a par, přesuňte 
dotyčnou osobu z kontaminovaných prostor na větrané místo. Pokud osoba těžce 
dýchá, poskytněte jí kyslík. Dojde-li k zástavě dýchání, tak postiženému poskytněte 
umělé dýchání. Existuje-li podezření na vdechnutí, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Potřísnění pokožky Svlékněte znečištěné oblečení a omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Pokud  
podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.  

Zasažené očí Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody. Vyplachujte po dobu několika  



minut, víčka by měla zůstat otevřená. Vyhledejte lékařskou pomoc.  
Požití látky Nevyvolávejte zvracení, abyste zabránili vdechnutím dýchacím traktem. Vyhledejte 

lékařskou pomoc. 
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5 – Protipožární opatření 
 
Hasicí přístroje  

Nevhodné hasicí přístroje 

 
Zvláštní nebezpečí 
v případě vystavení vlivu 
chemikálií, jejich spalin 
nebo plynů 

 
Plameny haste s použitím pěny, suchých chemikálií nebo CO2.  
Nehaste přímo vodou z vodních trysek. Z vodních trysek stříkejte vodu na chlazení 
povrchů, které jsou vystaveny vlivu ohně. 
 
Nevdechujte spaliny, které v případě požáru pochází ze síry, fosforu, dusíku a 
nespálených uhlovodíkových sloučenin a dalších potenciálně nebezpečných derivátů. 

 
Speciální ochranné zařízení  Noste speciální ochranné kombinézy s dýchacím 

vybavením pro hasiče 
 

6 – Opatření proti náhodnému úniku látky 
 

Osoba – přísl. bezpeč. Noste rukavice a ochranné brýle. V případě úniku velkého množství látky  
opatření do hraničního místa nevdechujte výpary; vyvětrejte zasažené prostory nebo noste 

ochranný dýchací přístroj. Odstraňte jakékoliv možné zdroje vznícení.  
Ekologická opatření  Zabraňte šíření látky do životního prostředí a tomu, aby se produkt na zemi dostal do 

kanalizace a povrchových vod. Bude-li to nutné, informujte příslušné místní úřady.  
Dekontaminační postupy   V případě značného množství rozlitého produktu je třeba produkt kontrolovat a 

převážet ve vhodných. Únik látky na zemi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Uniklý produkt vyčistěte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Únik látky do 
vody: okamžitě uniknutou látku ohraničte. Uniklý produkt odstraňte z povrchu pomocí 
mechanického vybavení. 

 
7 – Manipulace s uskladnění 

 
Manipulace  Zabraňte přímému kontaktu s produktem. Nevdechujte aerosol ani mlhu obsahující 

produkt a zajistěte, aby v pracovních prostorách bylo vhodné větrání. Nekuřte a 
zabraňte kontaktu se zdroji vznícení. Když nebudete nádoby používat, musí být 
uzavřené.  

Uskladnění  Uchovávejte produkt v originálních nádobách. Skladujte na dobře větraném místě, 
mimo dosah zdrojů vytápění; chraňte před přímým slunečním svitem. 
Zabraňte hromadění elektrostatického náboje. Udržujte nádoby uzavřené a zakryté 
víkem, aby nedošlo ke kontaminaci deštěm. Zajistěte vhodné větrání pracoviště.  

Prázdné nádoby Nádoby obsahují zbytky produktu. Nádoby likvidujte bezpečným ekologickým 
způsobem v souladu s místními předpisy. 

 

* 8 – Regulace vystavení vlivu látky / ochrana osob 
 

Podle dat, která máme k dispozici, není u žádné ze složek nutné stanovovat limity jejich působení na 
pracovníky na pracovišti. 

 

Regulace vlivu 
Zabraňte vytváření mlhy nebo aerosolu a v případě nutnosti používejte regulační 
techniku, větrání nebo lokalizovanou aspiraci. 

   
Dýchací zařízení 
 

 
Ochrana rukou  a pokožky 

 
Za normálních provozních podmínek není nutné. Udržujte olejovou mlhu v rámci 
limitu TLV-TWA v hodnotě 5 mg/m

3
. (A.C.G.I.H. 2000). V případě vystavení vlivu 

látky nad rámec stanovených limitů používejte masky s filtry pro organické výpary. 
 
Používejte rukavice a ochranné kombinézy; znečištěné oděvy okamžitě vyměňte a 
před použitím je důkladně vyperte. Doporučujeme zachovávat normální osobní 
hygienu a dodržovat zásady používání pracovních oděvů. Rukavice noste teprve po 
důkladném umytí rukou. 

 
Ochrana očí V každé situaci, kde hrozí kontakt s produktem, používejte ochranné brýle. 
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9 – Fyzické a chemické vlastnosti  
Skupenství- : Kapalina 
Barva- : Bezbarvá 
Zápach- : Typický 
pH : 5,5 - 7,5 (16,7% izopropanol/voda, 10/6) 
Rozpustnost ve vodě- : Částečně mísitelná 
Hustota při 15°Ckg/l : 0,990 
Kinematická viskozita při 40°CcSt : 48,2 
Teplota vznícení (C.O.C.)°C : 205 
Bod tuhnutí °C : -39 
Bod varu Pa : Rozklad před bodem varu 

 
10 - Stabilita a reaktivita 

 
Reaktivita  a  materiály,   Zabraňte kontaktům se silnými kyselinami, silnými zásadami a oxidačními činidly. 

Chraňte před vysokými teplotami 
kterým je třeba se vyhnout a zdroji vznícení s vysokou energií.  
Stabilita Při normálním použití se jedná o stabilní produkt. 

 
* 11 - Toxikologické informace 

 
Chronická toxicita Vystavení vlivu olejových výparů, které překračují profesionální limity pro vdechnutí, 

může způsobit podráždění dýchacích systémů.  
Potřísnění pokožky pokožka LD50 (králík) > 2000 mg/kg (odhad). Častý a přetrvávající kontakt může 
 vést k vysušení pokožky a způsobovat dermatitidu.  
Kontakt s očima Může vést k mírnému podráždění.  
Orální toxicita LD50  (krysy):  > 2000  mg/kg  (odhad). Při požití může dojít k podráždění zažívacího 

traktu a ke zvracení, postiženému se může zvedat žaludek a může trpět průjmy.  
Vdechnutí  Dlouhodobé vystavení působení mlhy z produktu může způsobit podráždění 

dýchacího systému. 
 
* 12 - Ekologické informace 
 

Mobilita Má se za to, že logaritmus koeficientu distribuce etanol/voda je < 3. 
 

Degradability Více než 90% komponentů je klasifikováno jako biologicky rozložitelné (BOD28 > 
60%). 

 
Ekotoxicita  Výrobek v souladu s předpisy EEC není považován za nebezpečný pro životní 

prostředí. 
 

Akumulace Není určeno. 
 
* 13 – Informace o likvidaci 

 
Obecné informace Nerozptylujte do životního prostředí. Dodržujte platné zákony. 

 
Likvidace  Zabraňte šíření produktu na zemi, do kanalizace a do povrchových vod. 

Spotřebované výrobky a nádoby likvidujte prostřednictvím autorizovaných společností 
v souladu se státními a místními předpisy pro likvidaci tohoto typu odpadu. 

. 
 

14 – Dopravní informace 
 
 
Třída ADR: Látka není nebezpečná  
Třída IATA:   Látka není nebezpečná  
Třída IMDG:   Látka není nebezpečná 
 

Jméno dopravy PAG 46 
 
* 15 - Regulační informace 

 
Referenční zákony 
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Tento záznamový list o 
bezpečnosti materiálu splňuje  
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(GHS/CLP), D.E. 1999/45/CE, 
2001/60/CE a souvisejících 
předpisů o "klasifikaci, značení a 
balení látek a směsí". Viz také 
místní zákony. 
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* 16 – Ostatní informace  
Příslušné R a H fráze  

R 53  Může mít dlouhodobé negativní účinky na vodní organismy.  
H413 Může mít dlouhodobé trvající škodlivé účinky na vodní organismy.  

Upozornění  Informace uvedené v tomto záznamovém listu o bezpečnosti materiálu jsou založeny 
na datech, o nichž se domníváme, že jsou k datu, kdy byl tento záznamový list o 
bezpečnosti materiálu vypracován, přesná. Účelem tohoto záznamového listu o 
bezpečnosti materiálu je informovat přispět k technologicky správnému používání 
výrobku. Společnost Magneti Marelli nenese odpovědnost vyplývající z jakýchkoliv 
škod nebo zranění v důsledku jiného než normálního používání. 
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