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1 – Identifikace přípravku a společnosti  
Identifikace přípravku  Olej PAO 68 007950024630_007950024640_007950024650_007950024650  
Využití přípravku  Mazání chladicích a klimatizačních systémů  
Společnost   Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.o.   
                                                         Plac pod Lipami 5 11 40-476 Katowice                                                           
Tel. + 48 32 603 61 43  
  
Nouzová telefonní linka  Oddělení pro otravy, nemocnice  
   Tel. + 48 32 603 61 43  
Obchodní kontakt   e-mail:  checkstar@magnetimarelli.com  

2 – Identifikace nebezpečnosti  
Informace  Žádné.  

Nebezpečnost    Látka není považována za nebezpečnou podle směrnice 1999/45/ES.  
Hlavní rizika pro    Žádné zvláštní rizika, když je produkt používaný v normálních pracovních podmínkách. 
zdraví / životní prostředí   Doporučujeme ale dodržovat běžnou osobní hygienu a vyhýbat se častému a 
dlouhodobému kontaktu. Používejte v souladu se správnými pracovními postupy za účelem předcházení rozptýlení 
produktu do životního prostředí.  

3 – Složení / informace o složkách  
Přípravek neobsahuje žádnou látku patřící do některé z tříd uváděných v příloze I ke směrnici 67/548/EHS ve znění 
pozdějších změn a doplnění.  

Informace o složkách  Podíl výtažku DMSO určený metodou IP 346/92 je nižší než 3 % z hmotnosti.  

Chemické složení  Syntetické báze.  

4 – Opatření první pomoci  
Opatření první pomoci jsou nevyhnutná pro používání přípravku.  
Vdechnutí  Při vystavení vysoké koncentraci olejové mlhy přemístěte na čerstvý vzduch. V 

případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud máte podezření, že došlo 
ke vdechnutí, postiženou osobu neprodleně dopravte do nemocnice.  

Kontakt s očima  Oči ihned vypláchněte velkým množstvím vody a oční víčka nechte otevřená po 
dobu několika minut. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  

Kontakt s pokožkou  Svlékněte kontaminovaný oděv. Nejprve důkladně umyjte vodou a potom mýdlem 
a vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.  

Požití  

5 – Protipožární opatření  

Nevyvolávejte zvracení, aby se zvratky nedostaly do dýchacích cest. Vyhledejte 
lékařskou pomoc.  

Pomůcky k hašení požáru  Plameny haste pěnou, suchými chemikáliemi, CO2.  

Nevhodné hasicí prostředky  Nehaste přímým proudem vody. Proud vody používejte jen na ochlazení povrchů 
vystavených ohni.  

Konkrétní nebezpečí  Nevdechujte spaliny. Při hoření mohou vznikat potenciálně nebezpečné látky, jako 
jsou  

při vystavení chemikáliím nebo 
produktům či plynům, které 
vznikají při jejich hoření  

například plynný oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nespálené výpary uhlovodíků.  
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Konkrétní ochranné pomůcky pro 
osoby hasící požár  

Používejte ochranné kombinézy se samostatným dýchacím přístrojem.  

    
6 – Opatření při náhodném uvolnění  
Preventivní opatření týkající  Noste rukavice a ochranné brýle. Při úniku značného množství  
se osob  do sousedního prostoru nevdechujte exhaláty. Prostor vyvětrejte nebo používejte 

dýchací přístroj. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení.  
Preventivní opatření týkající  Zabraňte rozptýlení a vypuštění produktu na zem, do kanalizace a povrchových vod.  
se životního prostředí  Podle potřeby informujte odpovědné místní úřady.  
Postupy dekontaminace  V případě úniku velkého množství produktu produkt zachyťte a přemístěte do vhodných 

nádob. Únik na zem: uniklý produkt zachyťte zeminou nebo pískem. Uniklý produkt 
shromážděte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Únik do vody: místo úniku 
ihned ohraničte. Uniklý produkt odstraňte z povrchu mechanickými pomůckami.  

7 – Manipulace a skladovaní  
Manipulace  Vyhýbejte se přímému kontaktu s produktem. Nevdechujte aerosoly ani mlhu produktu – 

zabezpečte vhodné větrání pracovních prostorů. Nekuřte a zabraňte jakémukoliv 
kontaktu se zdroji vznícení. Nepoužívané nádoby skladujte zavřené.  

Skladování  Produkt skladujte v původních nádobách. Skladujte na větraném místě v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů tepla a přímého slunečního světla. Předcházejte hromadění 
elektrostatického náboje. Nádoby uchovávejte zavřené a zakryté, aby do nich 
nepronikala dešťová voda. Pracoviště udržujte dostatečně větrané.  

Prázdné nádoby  Nádoby obsahují zbytky produktu. Nádoby likvidujte způsobem ohleduplným vůči 
životnímu prostředí v souladu s místními předpisy.  

8 – Kontroly expozice / osobní ochrana  
Podle údajů, které máme k dispozici, jsou pro každou složku stanoveny limity vystavení na pracovišti.  

Dýchací přístroj  Není nutný v normálních pracovních podmínkách. Nepřekračujte limit 5 mg/m3 pro 
olejovou mlhu podle TLV-TWA (A.G.C.I.H. 2000). Při vystavení hodnotám nad rámec 
stanovených limitů používejte masku s filtrem pro organické páry.  

Ochrana rukou a pokožky  Noste ochranné rukavice a ochrannou kombinézu. Kontaminovaný oděv ihned 
svlékněte a před dalším použitím důkladně umyjte. Doporučujeme zachovávat běžnou 
osobní hygienu a péči o pracovní oděv. Ochranné rukavice noste až potom, co jste si 
důkladně umyli ruce.  

Ochrana očí  Používejte ochranné brýle všude tam, kde hrozí riziko kontaktu s produktem.  

Kontrola expozice  Předcházejte tvorbě mlhy nebo aerosolu a podle potřeby zabezpečte větrání nebo 
lokální odsávání.  

9 – Fyzikální a chemické vlastnosti  
Skupenství:  kapalné  
Zabarvení:  bezbarvý  
Zápach:  typický  
pH:  –  
Rozpustnost ve vodě:  nerozpustný  
Hustota při 15 °C v kg/l:  0,840  
Kinematická viskozita při 40 °C v cSt:  69  

Reaktivita  Nevystavujte kontaktu se silnými kyselinami, silnými zásadami a oxidačními činidly. 
Nevystavujte extrémnímu teplu a silným zdrojům vznícení.  

Stabilita  Produkt je stabilní při běžném použití.  
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Teplota vzplanutí (C.O.C.) v °C:  > 240  
Teplota tekutosti v °C:  < −45  
10 – Stabilita a reaktivita  
11 – Toxikologické informace  
Orální toxicita  LD50 (krysa): > 2 000 mg/kg (odhadovaná hodnota). Při požití může produkt dráždit 

trávicí ústrojí a vyvolávat zvracení, nevolnost a průjem.  
Kontakt s pokožkou  LD50 na pokožce (králík) > 2 000 mg/kg (odhadovaná hodnota). Častý a stálý 

kontakt může vést k odmaštění pokožky a způsobovat dermatitidu.  
Kontakt s očima  Může způsobovat lehké podráždění.  
Chronická toxicita  Není známý žádný účinek.  
Vdechnutí  

12 – Ekologické informace  

Dlouhodobé vystavení mlze produktu může vést k podráždění dýchacího ústrojí.  

Mobilita  Produkt plave na hladině.  
Perzistence a degradace  Neurčeno.  
Hromadění  Neurčeno.  
Ekotoxicita  V souladu s předpisy EHS produkt není považován za nebezpečný pro životní 

prostředí.  
13 – Opatření při zneškodňování  
Všeobecné informace  Nerozptylujte do životního prostředí. Dodržujte platné zákony.  

14 – Informace o dopravě  
  

Produkt není nebezpečný při přepravě.  
Přepravní název  

15 – Regulační informace  

Olej PAO 68 007950024630_007950024640_007950024650_007950024650  

Symboly nebezpečí  
  
  

Žádné.  

R-věty  Žádné.  
S-věty  

16 – Další informace  
Použitelné R-věty  

Žádné.  

Varování  Informace uváděné na této kartě bezpečnostních údajů vychází z údajů, které byly 
považovány za přesné v době vyhotovení této karty bezpečnostních údajů. Účelem 
této karty bezpečnostních údajů je informovat o správném technologickém postupu při 
používání tohoto produktu. Společnost Magneti Marelli Sas nenese žádnou 
odpovědnost v souvislosti s jakoukoliv škodou nebo zraněním vyplývajícím z 
nesprávného použití.  

Použitelné zákony  Tato karta bezpečnostních údajů je v souladu se směrnicemi 1999/45/EHS a 
2006/8/EHS a nařízením (EHS) č. 1 907/2006 (REACH).  
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