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1 – Identifikácia prípravku a spoločnosti 

Identifikácia prípravku OLIO PAG ISO 100 – 11.030 – 11.033 – 11.051 

Využitie prípravku Mazivo do kompresorov 

Spoločnosť Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. 
Plac pod Lipami 5 
40-476 Katowice, Poľsko 
+48 32 60 36 143 

Núdzová telefónna linka +48 32 60 36 143, Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Postihnutú osobu 
prepravte do nemocnice alebo zdravotného strediska a prineste si so sebou túto kartu 
bezpečnostných údajov. Ak došlo k požitiu, kontaktujte Toxikologické informačné 
stredisko. 

Obchodný kontakt e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

2 – Identifikácia nebezpečnosti 

Hlavné riziká pre Žiadne osobité riziká v normálnych pracovných podmienkach. Odporúčame však 
zdravie/životné prostredie zachovávať bežnú osobnú hygienu a vyhýbať sa častému a dlhodobému kontaktu. 

Používajte v súlade so správnymi pracovnými postupmi na predchádzanie rozptýleniu 
produktu do životného prostredia. 

Nebezpečnosť Látka nie je považovaná za nebezpečnú podľa smernice 1999/45/ES. 

3 – Zloženie/informácie o zložkách 

 

Zloženie 

67/548/EHS alebo 1999/45/ES 

Reakcia benzenamín N-fenylu s nonenom (vetveným) <0,39 % 01-2119488911-28 

Č. EÚ: 253-249-4 R53 

Č. 1272/2008/ES 

Reakcia benzenamín N-fenylu s nonenom (vetveným) <0,39 % 01-2119488911-28 

Č. EÚ: 253-249-4 dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy 4, H413 

Viac informácií o použitých R-vetách sa nachádza v oddiele 16. 

Informácie o zložkách Podiel výťažku DMSO určený metódou IP 346/92 je nižší než 3 % z hmotnosti. 

Chemické zloženie Syntetický bázický olej s aditívami. 

*4 – Opatrenia prvej pomoci 

Opatrenia prvej pomoci nevyhnutné na ošetrenie príznakov. 

Vdýchnutie Pri kontakte s výparmi s vysokou koncentráciou a hmlou postihnutú osobu premiestnite 
z kontaminovaného priestoru na dobre vetrané miesto. Pri dýchacích ťažkostiach 
podajte kyslík. Pri zástave dychu ventilujte. Ak existuje podozrenie na vdýchnutie, 
vyhľadajte lekársku pomoc. 

Kontakt s pokožkou Kontaminovaný odev vyzlečte a umyte mydlom a veľkým množstvom vody. Ak 
dráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. 

Kontakt s očami Oči ihneď vypláchnite dostatočným množstvom vody. Vyplachujte po dobu niekoľkých 
minút so zatvorenými očnými viečkami. Vyhľadajte lekársku pomoc. 

Požitie Nevyvolávajte zvracanie, aby nedošlo k nasatiu do dýchacích ciest. Vyhľadajte lekársku 
pomoc. 
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5 – Protipožiarne opatrenia 

Pomôcky na hasenie požiaru Plamene haste penou, suchými chemikáliami, CO2. 

Nevhodné hasiace prostriedky Nehaste priamym prúdom vody. Prúd vody používajte len na ochladenie povrchov 
vystavených ohňu. 

Konkrétne nebezpečenstvá Nevdychujte spaliny. Pri horení môžu vznikať potenciálne nebezpečné látky, ako sú 
pri vystavení chemikáliám, napríklad plynný oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, síra, fosfor, dusík a nespálené 
alebo produktom či plynom, zlúčeniny uhľovodíkov a iné deriváty. 
ktoré vznikajú pri ich horení 

Konkrétne ochranné pomôcky Používajte ochranné kombinézy so samostatným dýchacím prístrojom. 
pre osoby hasiace požiar 

6 – Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

Preventívne opatrenia týkajúce Noste rukavice, ochranný odev a okuliare. Pri úniku veľkého množstva v interiéri 
sa osôb zabráňte vdychovaniu výparov vyvetraním priestoru alebo použitím dýchacieho 

prístroja. Odstráňte možné zdroje vznietenia. 

Preventívne opatrenia týkajúce Zabráňte rozptýleniu produktu na zem, do kanalizácie a povrchových vôd. 
sa životného prostredia Podľa potreby informujte miestne úrady. 

Postupy dekontaminácie V prípade úniku veľkého množstva produkt zachyťte a premiestnite do vhodných nádob. 
Uniknutie na zem: uniknutý produkt zachyťte do zeminy alebo piesku, priestor vyčistite 
a produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uniknutie do vody: ihneď zabráňte 
ďalšiemu šíreniu produktu. Uniknutý produkt odstráňte z povrchu mechanickým 
spôsobom. 

7 – Zaobchádzanie a skladovanie 

Zaobchádzanie Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s produktom. Nevdychujte aerosóly ani hmlu produktu 
– zabezpečte vhodné vetranie pracovných priestorov. Nefajčite a zabráňte akémukoľvek 
kontaktu so zdrojmi vznietenia. Nepoužívané nádoby skladujte zatvorené. 

Skladovanie Produkt skladujte v pôvodných nádobách. Skladujte na vetranom mieste v dostatočnej 
vzdialenosti od zdrojov tepla a priameho slnečného svetla. Predchádzajte hromadeniu 
elektrostatického náboja. Nádoby uchovávajte zatvorené a zakryté, aby do nich 
neprenikala dažďová voda. Pracovisko udržujte dostatočné vetrané. 

Prázdne nádoby Nádoby obsahujú zvyšky produktu. Nádoby likvidujte spôsobom ohľaduplným voči 
životnému prostrediu v súlade s miestnymi predpismi. 

*8 – Kontroly expozície/osobná ochrana 

Podľa údajov, ktoré máme k dispozícii, pre žiadnu zo zložiek nie sú stanovené žiadne limity vystavenia na 
pracovisku. 

Kontrola expozície Predchádzajte tvoreniu hmly či aerosólu a podľa potreby použite technické prostriedky 
a zabezpečte vetranie alebo lokálne odsávanie. 

Dýchací prístroj Nie je nutný v normálnych pracovných podmienkach. Neprekračujte limit 5 mg/m
3
 pre 

olejovú hmlu podľa TLV-TWA (A.C.G.I.H. 2000). Pri vystavení hodnotám nad rámec 
stanovených limitov noste masku s filtrom pre organické pary. 

Ochrana rúk a pokožky Noste ochranné rukavice a ochrannú kombinézu. Kontaminovaný odev ihneď vyzlečte 
a pred ďalším použitím dôkladne umyte. Odporúčame zachovávať bežnú osobnú 
hygienu a starostlivosť o pracovný odev. Ochranné rukavice noste až potom, ako ste si 
dôkladne umyli ruky. 

Ochrana očí Používajte ochranné okuliare všade tam, kde hrozí riziko kontaktu s produktom. 
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9 – Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Skupenstvo: kvapalné 

Sfarbenie: bezfarebný 

Zápach: typický 

pH: 5,5 až 7,5 (16,7 % izopropanol/voda 10/6) 

Rozpustnosť vo vode: čiastočne rozpustený 

Hustota pri 15 °C v kg/l: 0,997 

Kinematická viskozita pri 40 °C v cSt: 103,4 

Teplota vzplanutia (C.O.C.) v °C: 225 

Teplota tekutosti v °C: –34 

Bod varu v Pa: rozkladá sa pred bodom varu 

10 – Stabilita a reaktivita 

Podmienky, ktorým sa treba vyhýbať Vysoká teplota (>150 °C) môže spôsobovať rozklad, pri ktorom dochádza 
k uvoľňovaniu zápachu a jedovatého dymu. 

Reaktivita a látky, ktorým sa Nevystavujte kontaktu so silnými kyselinami, silnými zásadami a oxidačnými činidlami. 
treba vyhýbať Nevystavujte extrémnemu teplu a silným zdrojom vznietenia. 

Stabilita Produkt je stabilný pri bežnom použití. 

*11 – Toxikologické informácie 

Chronická toxicita Vystavenie olejovej pare nad rámec limitov vdychovania pri práci môže spôsobovať 
podráždenie dýchacieho systému. 

Kontakt s pokožkou LD50 na pokožke (králik) >2 000 mg/kg (odhadovaná hodnota). Častý a stály kontakt 
môže viesť k odmasteniu pokožky a spôsobovať dermatitídu. 

Kontakt s očami Môže spôsobovať ľahké podráždenie. 

Orálna toxicita LD50 (krysa): >2 000 mg/kg (odhadovaná hodnota). Pri požití produkt môže dráždiť 
tráviace ústrojenstvo a vyvolávať zvracanie, nevoľnosť a hnačku. 

Vdýchnutie Dlhodobé vystavenie hmle produktu môže viesť k podráždeniu dýchacieho systému. 

12 – Ekologické informácie 

Mobilita Predpokladaný logaritmus súčiniteľa podielu oktanolu a vody je <3. 

Degradovateľnosť Viac ako 90 % zložiek je klasifikovaných ako biologicky odbúrateľné (BOD28 > 60 %). 

Ekotoxicita V súlade s predpismi EHS produkt nie je považovaný za nebezpečný pre životné 
prostredie. 

Hromadenie Neurčené. 

*13 – Opatrenia pri zneškodňovaní 

Všeobecné informácie Nerozptyľujte do životného prostredia. Dodržiavajte platné zákony. 

Likvidácia Zabráňte rozptýleniu produktu na zem, do kanalizácie a povrchových vôd. Použité 
produkty a nádoby likvidujte v recyklačnom centre v súlade s vnútroštátnymi 
a miestnymi predpismi o likvidácii tohto druhu odpadu. 

14 – Informácie o doprave 

 

Produkt nie je nebezpečný pri preprave. 

Prepravný názov OLEJ PAG ISO 100 

*15 – Regulačné informácie 

Použiteľné zákony Táto karta bezpečnostných údajov je v súlade s nariadeniami Komisie (EÚ) č. 453/2010, 
1272/2008 (GHS/CLP), 1999/45 a 2001/60 a súvisiacimi nariadeniami o „klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí“. 
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Nahliadnite aj do platných zákonov príslušnej krajiny. 

*16 – Ďalšie informácie 

Použiteľné R- a H-vety 

R53 Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného 
prostredia. 

H413 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky pre vodné organizmy. 

Varovanie Informácie uvádzané na tejto karte bezpečnostných údajov vychádzajú z údajov, ktoré 
boli považované za presné v čase vyhotovenia tejto karty bezpečnostných údajov. 
Účelom tejto karty bezpečnostných údajov je informovať o správnom technologickom 
postupe pri používaní tohto produktu. Spoločnosť Elke S.r.l. nenesie žiadnu 
zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek škodou či zranením vyplývajúcim 
z nesprávneho použitia. 

 


