EK-Biztonsági adatlap
91/155/EGK irányelve alapján

Kereskedelmi név: PINGO motor impregnáló 1 literes
1.Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása
-adatok a termékről
-kereskedelmi név: PINGO motor impregnáló 1 literes, P000569
-anyag/készítmény felhasználási területe:védő impregnáló
-gyártó/beszállító: HUNOLD Schmierstoffe GmbH
Freisinger Strasse 25-27
D-85 386 Eching bei München
-hivatalos tanácsadó testület elérhetősége:
termékbiztonsági részleg tel:.08165/9591-0
Fax:08165/9591-20
2.Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok
-kémiai tulajdonságok:
-leírás:oldószerelegy adalékanyagokkal
-veszélyes összetevők:
zsírsavtenzid
CAS:110-25-8
2,5-10 %
Xi,N, R 38-41-50/53
szénhidrogén
CAS:64742-47-8 20-50%
Xn, R 65-66
kókuszzsíraminolát CAS:85480-36-0 <2,5 %
C,N, R 34-50
parfümolaj
<2,5 %
Xn,N, R 36/38-43-51/53-65
kiegészítő utasítások:a lehetséges veszélyek leírását lásd a 16. pontnál
3. Veszélyesség szerinti besorolás
-veszélymeghatározás: Xn egészségkárosító
N környezetkárosító
-az emberre és a környezetre veszélyes tényezők:a termék az EG-irányelvek alapján
megjelölés-köteles.
R 51/53a vízi élőlények számára káros, a felszíni vizekben
tartós károsodást okozhat
R 65 egészségkárosító:lenyelése tüdőkárosodást okoz
-klasszifikációs rendszere: megfelel az aktuális EG
-listának, kiegészítve céges adatokkal,és szakirodalommal
4.Elsősegélynyújtás
-belélegzéskor: friss levegőre kell menni, tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni
-bőrrel való érintkezéskor:vízzel és szappannal le kell mosni, majd alaposan leöblíteni
-szembe kerüléskor: több percen át a szemet a folyó víz alá kell tartani, és kimosni
-lenyeléskor:szájüreget kiöblíteni és bőségesen vizet inni
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5.Tűzvédelmi intézkedések
-megfelelő tűzoltó készülék: a kiválasztás igazodjon a környezethez
-különleges védőfelszerelés: nem szükséges
6.Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
-emberre vonatkozó óvintézkedések:személyeket biztonságba helyezni
-környezetvédelmi intézkedések:a csatornába vagy a felszini vizekbe kerülésekor a
hatóságokat értesíteni
-tisztítási, takarítási eljárás:olajmegkötő anyagokkal lehet feltakarítani, megfelelő szellőzésről
gondoskodni
7. Kezelés és tárolás
-kezelés:
biztonságos kezelésre vonatkozó utasítások:jó szellőzést6munkahelyen elszívást
biztosítani.Aeroszolképződést kerülni
tűz és robbanásveszélyre irányuló óvintézkedések:nem szükségesek különösebb intézkedések
-tárolás:
a tárolóhelyiségekre vagy edényekre vonatkozó utasítások:hideg helyen tartandó
tárolási feltételek:nincsenek különösebb feltételek
további tárolási feltételek:fagytól,forróságtól óvni
üzembiztonsági rendelet szerinti besorolás:8.Expozíció ellenőrzés/személyi védelem:
-munkahelyre vonatkozó és ellenőrizendő határértékkel rendelkező összetevők: a termék nem
tartalmaz releváns mennyiséget ilyen anyagokból
-egyéb utasítások:kiindulópontként az előállításnál érvényes lista szolgál
-szeméyi védelem:
-általános óvintézkedések és a higiéniára vonatkozó utasítások:
élelmiszerektől,italoktól,takarmányoktól távol tartani.
Munkaszünetben,és a munka befejeztével kezet mosni
-légutak védelme: jól szellőző helyiség esetében nem szükséges
-kézvédelem:oldószernek ellenálló védőkesztyű
kesztyű anyaga:nitrilkaucsuk
-szem védelme: áttöltésnél védőszemüveg
9.Fizikai és kémiai tulajdonságok
-általános adatok
forma:folyékony
szín:piros
szag: jellegzetes
-állapot változtatás
olvadáspont/olvadási tartomány: nincs
forráspont/forrási tartomány:nem meghatározott
gyulladáspont: 102 Celsius fok
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öngyúlékonysági hajlam: nincs
robbanásveszély: nem robbanásveszélyes
sűrűség 20 Celsius fokon: 0,865 g/cm3
oldhatóság/keverhetőség:vízzel nem,csak kis mértékben keverhető
10.Stabilitás és reakciókészség
-termikus bomlás/kerülendő körülmények: rendeltetésszerű használatnál nincs bomlás
-veszélyes reakciók:nem ismeretesek
-veszélyes bomlástermék: nem ismert
11. Toxikológiai adatok
-akut mérgező hatás:
-besorolásnál releváns LD/LC50érték: LD 50:2000mg/kg
-elsődleges irritáció:
bőrön: nincs irritáció
szemben: irritáció elképzelhető
érzékenység:ilyen hatás nem ismert
12.Ökológiai adatok
-ökotoxikus hatások:halak számára mérgező
-általános utasítások: víz veszélyeztetési osztály: 1 kis mértékben víz veszélyezető
ne kerüljön talajvízbe, folyókba és tavakba, valamint csatornákba.Altalajba kerülése esetén az
ivóvíz minőségét veszélyeztetheti, már csekély mennyiség esetén is.
13. Hulladékkezelési szempontok
-termék:
-javaslat: hulladékkezelési törvény figyelembe vétele. Háztartási hulladékkal nem szabad
együtt kezelni.Ne kerüljön a csatornába
-szennyezett csomagolás:
-javaslat: kezelés a hivatalos előírásoknak megfelelően
14. Szállításra vonatkozó információk
-szárazföldi szállítás: ADR/RID és GGVS/GGVE (határon túl/belföld)
-ADR/RID-GGVS/E osztály:-tengeri szállítás:IMDG/GGVSee
-IMDG/GGVSee osztály:-marine pollutant:nincs
15.Szabályozással kapcsolatos információk
-Megjelölés EWG-irányelvek alapján: a termék megjelölés-köteles, az irányelvek alapján
megjelölve és besorolva
Xn egészségkárosító
N környezetkárosító
-címkézendő veszélyes anyagtartalom: szénhidrogén CAS:64742-47-8
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-R-mondatok: 51/53 vizi élőlények számára károsító, a felszíni vizekben tartósan károsító
hatást okoz
65 egészségkárosító:lenyelése tüdőkárosodást okoz
-S-mondatok:2. Gyermekek kezébe ne kerüljön
23a gázt/füstöt/aeroszolt/ nem belélegezni
51 csak jól szellőző helyiségben használni
56.Ez a termék és tartója körültekintést igénylő hulladékkezelési kategóriába tartozik
62 lenyelése után ne hánytassunk,azonnal orvoshoz fordulni,címkét vagy csomagolást
megmutatni
-különleges megjelölés:parfümolaj allergiát okozhat
-nemzeti előírások:
-víz veszélyeztetési osztály: 1 kis mértékben vízveszélyeztető
16. Egyéb adatok
Ezek az adatok a tudomány mai állásán alapulnak, de nem garantálják a termékek leírt
tulajdonságait, és nem keletkeztetnek szerződéses jogviszonyt.
-releváns R-mondatok:34 maró hatású
36/38 szemet és bőrt izgatja
38 bőrizgató hatású
22 lenyelés esetén károsítja az egészséget
41 komoly szemsérülést okozhat
43 a bőrrel való érintkezés után előfordulhat érzékenység
50 vizi élőlényekk számára nagyon mérgező
50/53 vizi élőlények számára nagyon mérgező, a felszíni vizekben tartósan káros hatásokat
okoz
51/53 a vizi élőlények számára mérgező,a felszíni vizekben tartósan káros hatásokat okoz.
65 egészségkárosító:lenyelése tüdőkárosodást okozhat
66 bőrrel történő ismételt érintkezése száraz, repedezett bőrfelületet eredményez
Biztonsági adatlapot kiállította:Biztonsági részleg
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