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Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének  -  MSDS_HU

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Ashland
Postafiók 8619
NL3009 AP, Rotterdam
Hollandia

EUSMT@ashland.com

Sürgősségi telefonszám
+1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-
5701) , vagy hívja a 112-es helyi segélyhívó számot.

Információ a termékről
+31 10 497 5000 (Hollnadiában), vagy forduljon ahelyi 
CSR kapcsolattartóhoz

Termék neve SYNPOWER® MXL SAE 0W-30 
Termék kódja VE11340

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Veszélyek összefoglalása

Kockázatok Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 
károsodást okozhat.

  

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Komponensek CAS szám EINECS szám Koncentráció Jelölés(ek) R - mondat(ok)
Synthetic'  olaj >=50 - <60%   R53  
Cink-alkil-ditiofoszfát 68649-42-3 272-028-3 >=1 - <2.5% Xi, N  R38, R41, R51/53  
Fenol , dodecil- , elágazó 121158-58-5 310-154-3 >=0.5 - <1% Xn, N  R62, R38, R50/53  

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános információk
nincs adat

Szem
A szemet vízzel legalább 15 percig kell mosni. Ha szem irritáció lép fel és az folyatódik, orvoshoz 

kell fordulni. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.
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Bőr
A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Bő vízzel azonnal le kell mosni.

Lenyelés
Csak orvosi tanácsra szabad hánytatni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. 

Ha szükséges, orvoshoz kell fordulni.

Belégzés
Friss levegőre kell menni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. A légzés elégtelensége 

esetén oxigént kell adni.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő tűzoltó készülék
ABC por, Vízpermet, Szén-dioxid (CO2), Száraz vegyszer  

Nem megfelelő oltóanyagok
NE HASZNÁLJA:   Halonok 

Veszélyes égéstermékek
nincs adat

Hőbomlás
nincs adat

Óvintézkedések tűzoltás esetén
A tűzoltáskor keletkező elfolyó vízet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni. A 

tartályokat és a környezetet vízpermettel kell hűteni. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni 
vizeket vagy a talajvizet. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak 
megfelelően kell megsemmisíteni. 

Személyi védőfelszerelés
Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni.

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések
A védofelszerelést nem viselo személyek a kiömlött anyagot tartalmazó területre nem mehetnek, 

amíg teljesen fel nem takarították.  

Környezetvédelmi óvintézkedések
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell 

akadályozni.
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Szennyezésmentesítés módszerei
Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell 

felitatni. Nagyobb kiömlött mennyiséget mechanikusan kell összegyűjteni (pumpálással eltávolítani) 
elhelyezés céljából. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

Egyéb információ
Tartsa be az összes vonatkozó szövetségi, államiés helyi rendeletet.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés
A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. A személyi védelemről lásd a 8. részt. A 

dolgozószobákban elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell. A megadott munkahelyi 
expozíciós határokat nem szabad túllépni (lásd a 8. részt). A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az 
alkalmazás területén. A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

Tárolás
Az eredeti tartályban kell tárolni. A tartályokat száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen szorosan 

lezárva kell tartani. A nyitott tartályokat óvatosan vissza kell zárni, és fejjel felfelé kell tartani, hogy a 
kifolyást megakadályozzuk.  Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Expozíciós irányelvek

Általános tanácsok
Ezek az ajánlások általános iránymutatóként szolgálnak a termék kezeléséhez. A személyi 

védőfelszereléseket az egyedi alkalmazásokhoz kell kiválasztani, és figyelembe kell venni olyan tényezőket, 
melyek befolyásolják az expozíciós potenciált, mint például a kezelési gyakorlatok, kémiai koncentrációk és 
szellőzés. Végső soron a munkaadó felelőssége a helyi hatóságok által kimondott szabályozó irányelvek 
betartása. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A használat közben enni, inni és dohányozni 
nem szabad. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és 
biztonsági zuhanyok legyenek a munkahelyek közelében. 

Expozíció ellenőrzése
Biztosítson megfelelo mechanikai (általános és/vagy helyi elszívás) szelloztetést az expozíció 

szintjének felso határértéke alatt maradjon (ismeretlen, gyanított vagy nyilvánvaló káros hatások).

Szemvédelem
Biztonsági szemüveg oldalvédővel

Bőr- és testvédelem
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A szükségnek megfelelően kell viselni:
Biztonsági cipő
Általában nem szükséges.
Viseljen védőkesztyűt, például:
Nitril-kaucsuk
butilkaucsuk

Légzésvédelem
Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot folyadék
Forma nincs adat
Szín barna
Szag olajos
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány (>) 225.00 °C
Olvadáspont/olvadási tartomány (<)-30 °C
pH-érték nincs adat
Gyulladáspont (>) 220.00 °C
Párolgási sebesség nincs adat
Alsó robbanási határ/Felső robbanási 
határ

nincs adat

Gőznyomás
Gőzsűrűség nincs adat
Sűrűség 0.849 g/cm3
Oldhatóság Víz oldhatatlan
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz nincs adat
log Pow nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet nincs adat
Dinamikus viszkozitás nincs adat

Kinematikus viszkozitás (>) 67 mm2/s @ 40 °C 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás
Külön említésre méltó veszély nincs.    

Kerülendő körülmények
Senki által nem ismert.

Összeférhetetlen termékek
Senki által nem ismert.
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Veszélyes bomlástermékek
nincs adat

Veszélyes reakciók
 Veszélyes polimerizáció nem fordul elő. 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Expozíciós útvonal
Bőrrel való érintkezés, Szemmel való érintkezés, Lenyelés

Szemmel való érintkezés
nincs adat

Bőrrel való érintkezés
Az Európai Unió osztályozási feltételei alapján a termék nem bőrizgató hatású.

Lenyelés
Nem ismeretes, hogy lenyelve ártalmas lenne.

Belégzés
Belélegezve nem ismert, hogy ártalmas lenne.

Minősített orvosi feltétel
nincs adat

Tünetek
nincs adat

Célszervek
nincs adat

Összetevok adatai

Akut toxicitás, szájon át
Synthetic'  olaj nincs adat

Cink-alkil-ditiofoszfát LD 50 patkány:  2,000 - 5,000 mg/kg

Fenol , dodecil- , elágazó nincs adat

Akut toxicitás, belélegzés
Synthetic'  olaj nincs adat

Cink-alkil-ditiofoszfát nincs adat
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Fenol , dodecil- , elágazó nincs adat

Akut toxicitás, bőrön át
Synthetic'  olaj nincs adat

Cink-alkil-ditiofoszfát LD 50 nyúl:  2,000 mg/kg 

Fenol , dodecil- , elágazó nincs adat

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Termék tájékoztató

A vízi környezetre mérgező
            nincs adat

Környezeti sors és terjedési utak

     Biológiai lebomlás
          nincs adat

     Bioakkumuláció
          A bioakkumulálódási hajlam nem meghatározható.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Hulladékelhelyezési módszerek
A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Nem 

szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. A tartály 
üresen veszélyes. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. 

Üres csomagolóanyag
A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat 

újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. Az üres 
tartályokat nem szabad újra használni. Az üres tartályt nem szabad elégetni vagy lángvágót használni rajta. 

Európai Hulladék Katalógus
  A hulladékkódot a felhasználó és a hulladékfeldolgozó vállalat közösen jelöli ki.  A következő 

Hulladék kódok csak javaslatok:130206  szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
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ADR
Nem veszélyes áru

ADNR
Nem veszélyes áru

RID
Nem veszélyes áru

NEMZETKÖZI TENGERI VESZÉLYES ÁRUK
Nem veszélyes áru

NEMZETKÖZI LÉGISZÁLLÍTÁSI TÁRSASÁG - TEHER
Nem veszélyes áru

NEMZETKÖZI LÉGISZÁLLÍTÁSI TÁRSASÁG - UTAS
Nem veszélyes áru

A veszélyesárú leírások (ha fent jelezték) nem mindig tükrözik a csomag méretét, mennyiségét és az 
alkalmazandó végfelhasználói vagy terület-specifikus eltéréseket. A szállítmányra vonatkozó specifikus 
leírásokat a szállítmánnyal mellékelt dokumentációban találja.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Termék használati leírás
lakossági felhasználás, hivatásos felhasználás

Veszélyességi jelek
semmilyen

R - mondat(ok)
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S-mondat(ok)
S56 Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre 

kell vinni.
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági 

adatlapot.

Tartalmaz

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
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A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R53 A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R38 Bőrizgató hatású.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R62 A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 

okozhat.

Az itt felsorolt információk, tudomásunk szerint, pontosak, de ez nem garantált, akár a vállalattól származik, 
akár nem. Tanácsos, hogy mielőtt az információkra szükség lenne, a címzett megerősítse, hogy azok 
aktuálisak, idevonatkozóak és a körülményekhez illőek. Ezt az anyagbiztonsági adatlapot az Ashland 
Környezetegészségügyi és biztonsági osztály (Environmental Health and Safety Department) (+31 10 497 
5000) készítette.


