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1 - Přípravek a identifikace společnosti

Identifikace přípravku Oil PAG 150 007935090680; 007935090730; 007950024520   Použití
přípravku                                  Mazivo pro chladící a klimatizační zařízení

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Fax: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl

2 - Určení rizik

Informace Rizika

Hlavní rizika pro 
zdraví / životní 
prostředí

Žádná

Látka není považována za nebezpečnou podle Směrnice 1999/45/EHS.

Za běžných pracovních podmínek nevykazuje látka žádná zvláštní rizika. Doporučujeme 
však dodržovat běžnou pracovní hygienu a vyvažovat se častého kontaktu a příliš 
dlouhé doby expozice. Používejte podle pracovního postupu a nerozptylujte látku do 
životního prostředí.

3 - Složení / Informace o složkách

Přípravek neobsahuje žádné látky, které by spadaly pod jakoukoliv třídu uvedenou v Příloze I Směrnice 67/548/EHS 
a jejích pozdějších dodatků.

Informace a složkách

Chemické složení

4 - Opatření první pomoci

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

Syntetická maziva na základě polyol esterů.

Opatření první pomoci jsou pro používání přípravku potřebná 

Vdechnutí

Vniknutí do očí

Kontakt s kůží 

Požití

http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/
mailto:checkstar@magnetimarelli.com
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V  případě  expozice
vysoké  koncentraci
olejové  mlhy,  odveďte
postiženou  osobu  na
čerstvý  vzduch.  Pokud
má  postižená  osoba
potíže  s  dýcháním,
podejte  kyslík.  Pokud
dojde  k  zástavě
dýchání, zaveďte umělé

dýchání. Máte-li podezření, že došlo k vdechnutí, postiženou osobu urychleně odvezte
do nemocnice.

Okamžitě  začněte  vyplachovat  oči  s  otevřenými  víčky  velkým  množstvím  vody  a
pokračujte v tom několik minut. Okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

Odstraňte kontaminovaný oděv. Důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Nevyvolávejte zvracení, abyste předešli nasání trávícím traktem. Vyhledejte pomoc 
lékaře.

5 - Požární opatření

Zařízení k hašení požáru

Nevhodné hasící 
prostředky
Konkrétní nebezpečí 
plynoucí z expozice 
chemikáliím, zplodinám 
nebo plynům z jejich hoření

Vodní mlha, kysličník uhličitý, alkoholu odolná pěna, chemická hasiva. 
Kontaminovaná voda použitá k hašení požáru musí být likvidována podle oficiálních
předpisů.

Nepoužívejte přímý proud vody. Pomocí proudu vody jen zchlazujte povrchy 
vystavené požáru.

Nevdechujte plynné zplodiny hoření, které v případě požáru mohou obsahovat 
kysličník uhelnatý, plynná paliva, kysličník uhličitý a nespálené uhlovodíkové páry. 

Konkrétní ochranné prostředky Osoby podílející se na hašení požáru musejí používat          
                                                ochranný oblek s dýchacím přístrojem
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6 - Opatření v případě náhodného úniku

Osoby - související 
bezpečnostní opatření

Opatření k ochraně 
životního prostředí

Používejte rukavice a ochranné brýle. V případě rozlití významnějšího množství do 
prostoru nevdechujte výpary, odvětrejte znečištěný prostor nebo použijte dýchací 
přístroj. Odstraňte jakékoliv možné zdroje vznícení.

Nerozptylujte přípravek a nedovolte, aby se dostal do země, kanalizace nebo 
povrchových 

vod. Pokud je to potřebné, informujte příslušné místní úřady.

Postupy při dekontaminaci V případě, že dojde k rozlití významného množství přípravku, zastavte jeho další 
šíření, přípravek seberte a umístěte do vhodné nádoby. Rozlití na povrchu: 
Absorbujte rozlitý přípravek jeho vsáknutím do zeminy nebo písku. Vyčistěte 
zasažené místo od přípravku a ten zlikvidujte podle místních předpisů. Únik do vody:
Okamžitě omezte další šíření úniku. Odstraňte rozlitý přípravek z povrchu pomocí 
mechanického zařízení.

7 - Manipulace a skladování

Manipulace

Skladování

Prázdné nádoby 

Vyvarujte se přímého kontaktu s výrobkem. Nevdechujte přípravek ve formě aerosolu 
nebo mlhy a zajistěte odpovídající odvětrání pracovních prostor. Nekuřte a vyvarujte a 
zabraňte styku přípravku se zdroji vznícení. Pokud přípravek nepoužívejte, udržuje 
nádoby přípravek obsahující uzavřené.

Skladujte přípravek v původních obalech. Skladujte na dobře odvětraném místě 
stranou od zdrojů tepla a nevystavujte přípravek přímému slunečnímu záření. 
Zabraňte akumulaci elektrostatického náboje. Nádoby s přípravkem musejí být 
uzavřené a překrytí, aby se do nich nepronikla dešťová voda. Zajistěte dostatečné 
odvětrání pracovního prostoru.

Kontejnery obsahují zbytky výrobku. Prázdné nádoby likvidujte způsobem, šetrným k 
životnímu prostředí podle místních předpisů.

8 - Kontrola expozice / osobní ochrana

Podle údajů, které máme k dispozici, pro jakoukoliv složku přípravku jsou stanoveny expoziční limity pro pracoviště.

Dýchací přístroj

Ochrana rukou a kůže

Ochrana očí 

Kontrola expozice 
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Za normálních 
pracovních podmínek 
není potřebný. 
Koncentrace olejové 
mlhy nesmí přesáhnout 
meze stanovené TLV-
TWA ve výši 5 mg/m3. 
(A.G.C.I.H. 2000). 
Používejte respirátory s 
filtry na organické páry v
případě, že expozice 
přesáhne stanovené 
meze.

Používejte rukavice a ochranné obleky, znečištěné oblečení si okamžitě 
převlékněte a před dalším použitím důkladně vyperte. Doporučujeme dodržovat 
běžnou pracovní hygienu a čistotu pracovního oblečení. Před použitím rukavic si 
důkladně omyjte ruce. 

Používejte ochranné brýle, pokud existuje možnost, že se dostanete do styku s 
přípravkem.

Zabraňte vytváření mlhy nebo aerosolu a podle potřeby zajistěte odvětrání nebo 
místní odtah.

9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

Fyzikální 
skupenství: Barva :

Pach: pH:

Rozpustnost ve 
vodě: Hustota při 
15 °C kg/l:

Kinematická viskozita 
při40°CcSt 
Bod vzplanutí (C.O.C.)°C:
Bod tuhnutí °C :

Bezbarvá 
Kapalina

Lehký a typický
5,5 – 7,5 (16,7% izopropanol/voda) 
částečně mísitelný

0 998

145,10

228

-31

10- Stabilita a reaktivita

Reaktivita Stabilita Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami, silnými zásadami a okysličovadly. Nesmí 
přijít do styku s extrémním horkem a silnými zdroji energie jako zdroji vznícení.

Při běžných způsobech použití je přípravek stabilní.
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11- Toxikologické informace 

Perorální toxicita           

Styk s pokožkou

Vniknutí do očí Vdechnutí

Pokud dojde ke vdechnutí přípravku, může způsobit podráždění zažívacího traktu a 
vyvolat zvracení, nevolnost a průjem.

Častý a dlouhý styk s pokožkou může podráždit pokožku a vyvolat zánět kůže.

Při vniknutí do očí způsobuje jejich podráždění.

Dlouhodobá expozice přípravku ve formě mlhy může způsobit podráždění dýchacích
cest.

12- Informace o vlivech na životní prostředí

Mobilita                        

Doba setrvání a 

akumulace                  

Toxicita pro životní 

prostředí

Není stanoveno

Není stanoveno

Není stanoveno

Žádné konkrétní údaje nejsou k dispozici

13- Pokyny k likvidaci

Obecné informace 

k likvidaci
Nevylévejte do prostředí. Dodržujte platné zákony.

Likvidujte použitý výrobek a jeho obaly prostřednictvím oprávněných osob podle 
státních/místních předpisů upravujících likvidaci tohoto druhu odpadu.

14- Informace o dopravě

Přípravek není z hlediska dopravy nebezpečný

Přepravní 
název Oil PAG 150 007935090680; 007935090730; 007950024520
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15- Informace o předpisech

Symboly rizika Nejsou

Věty R Nejsou

Věty S Nejsou

16- Další informace Příslušné věty R Upozornění

  Odkazy na zákony 
Informace uvedené v tomto Bezpečnostním listě materiálu vycházejí z údajů, o kterých se 
domníváme, že jsou přesné k datu zpracování tohoto Bezpečnostního datového listu materiálu. 
Účelem tohoto bezpečnostního datového listu materiálu je informovat a navrhnout správný 
technologický způsob použití výrobku. Spol. Magneti Marelli nepřebírá jakoukoliv odpovědnost 
plynoucí z jakékoliv škody nebo úrazu, který je důsledkem jiného než běžného způsobu použití.

Tento Bezpečnostní datový list materiálu je v souladu s Nařízením 1999/45/EHS, 2006/8/EHS a se 
nařízeními (EHS) 1907/2006 (REACH).
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