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BOHLE AG

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Stearinöl

1.1. Identifikátor produktu

112-80-1Č. CAS:

204-007-1Č. v ES:

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

BOHLE AGFirma:

Dieselstr. 10Ulica:

D-42781 HaanMiesto:

Telefón: 02129 5568-0 Telefax:02129 5568 282

e-mail: info@bohle.de

chemische EntwicklungInformačné oddelenie:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa smernice 67/548/EHS príp. 1999/45/ES

Tato látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa smernice 67/548/EHS.

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.2. Prvky označovania

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Ďalšie inštrukcie

Žiadne nebezpečné prímesi podľa smernice 2001/58/ES

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pri vdychovaniu výparov preneste postihnutého na čerstvý vzduch.

Pri vdýchnutí

Umyte mydlom a vodou.

Pri kontakte s pokožkou

Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody aj pod viečkami.

Pri kontakte s očami

Okamžite dajte vypiť veľké množstvo vody. Pokiaľ symptómy pretrvávajú, vyhľadejte lekársku pomoc.
Pri požití

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

postrek vodou suchý prášok pena kysličník uhličitý (CO2)

Vhodné hasiace prostriedky

Štandardný postup pri chemickom požiari.

5.3. Rady pre požiarnikov
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Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a okoliu.

Ďalšie inštrukcie

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne technické ochranné opatrenia.

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitárnej kanalizácie.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nechajte nasiaknúť do inertného absorbčného materiálu (napr. piesku, silikagelu, kyslého sorbentu, 

univerzálneho sorbentu, pilín). Očištite s detergentami. Nepoužívajte rozpúšťadlá. Po očištení 

opláchnite zbytky vodou.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zaiistite dostatočné vetranie, zvlášť v uzatvorených priestoroch.

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne technické ochranné opatrenia.

Inštrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vyuchu

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nepožadujú žiadne zvláštne skladovacie podmienky. Skladujte v pôvodnej nádobe. Udržujte těsne 

uzatvorené.

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.2. Kontroly expozície

Pred pracovnými prestávkami a po skončení smeny si umyte ruky. Pri používaní nejedzte, nepite ani 

nefajčite.

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

ochranné okuliare

Ochrana očí/tváre

gumené rukavice

Ochrana rúk

odev s dlhými rukávmi

Ochrana pokožky

svetložlutý

kvapalinaFyzikálny stav:

Farba:

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

miernyZápach:

Metóda

Hodnota pH: nepoužiteľné.

Zmena skupenstva

>200 °CPočiatočná teplota varu a destilačný 

rozsah:
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180 °CTeplota vzplanutia:

Na základe skúseností sa neočekáva.

Výbušné vlastnosti

350 °CTeplota zapálenia:

Na základe skúseností sa neočekáva.

Oxidačné vlastnosti

Tlak pary:

  (pri 20 °C)

<1 hPa

Hustota (pri 20 °C): 0,90 g/cm³

Rozpustnosť vo vode: nerozpustný

Dynamická viskozita:

  (pri 25 °C)

26 mPa·s

0%Obsah rozpúšt' dla:

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

Stabilný za normálnych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

oxidačné činidla

10.5. Nekompatibilné materiály

Na základe skúseností sa neočekáva.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Dráždenie a leptanie

Žiadne dráždenie očí

Žiadne dráždenie pokožky

Senzibilizačny účinok

Nebola pozorovaná žiadna senzibilizačná odpoveď.

LC50/orálne/potkan= >2000 mg/kg

Specifické účinky pri pokusoch na zvieratách

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Toxicita pre ryby >100 mg/l

Toxicita pre baktérie >100 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Podľa výsledkov skúšok biologickej odbúrateľnosti je výrobok považovaný za ľahko biologicky 

odbúrateľný.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Na základe skúseností sa neočekáva.

Neobsahuje žiadne látky nebezpečné pre životné prostredie alebo neodbúrateľné v čistiarniach 

odpadových vôd.

Všeobecné údaje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu
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Informácie o zneškodňovaní

Môže sa spáliť, pokiaľ to vyhovuje miestnym predpisom.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Ďalšie inštrukcie

Nie nebezpečné tovary v zmysle ADR/RID, ADNR, IMDG kódu, ICAO/IATA-DGR

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

prostredia

Regulačné informácie EU

Ďalšie inštrukcie

Výrobok nemusí byť klasifikovaný a označený v súlade s predpismi EU alebo príslušnou národnou 

legislatívou.

Národné predpisy

ODDIEL 16: Iné informácie

Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti 

výrobku a nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu. Súčasné zákony a nariadenia musí príjemca 

našich výrobkov dodržiavať vo svojej vlastnej zodpovednosti.

Ďalšie informácie
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