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1. A készítmény és a Társaság / Vállalat azonosítása: 
 

• A készítmény kereskedelmi neve: Castrol – Obeen UF 2  
• Felhasználási terület:          Kenıanyag 
    
• Gyártó/exportáló cég neve: Deutsche BP Aktiengesellschaft  
                                Industrial Lubricants & Services 
• Cím:         Erkelenzer Straße 20,                                                                                                        

                             41179 Mönchengladbach 
                              Németország  
   Telefon:                   +49 2161 909 319 
   Fax:                         +49 2161 909 392 
 
• Importáló cég neve:  Kenlube Hungary Kft. 
   Cím:         Lepke u. 40. 
                      1026 Budapest 
                      Magyarország 
   Telefon:                     +36 30 43 66 431 
   Email:                       kenlube@kenlube.hu 
 
   Sürgısségi telefon:    Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat 
             1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
                          Tel: +36 80 201 199 (díjmentesen hívható) 

          Tel: +361 476 6400, 476 6464 
          Fax: +361 476 11 38 
          Hívható: 24 órás ügyelet, szombaton, vasárnap    
          és ünnepek alatt is 

 
2. A veszély azonosítása:      

 
Ez a készítmény veszélyesnek minısül az 1999/45/EC direktíva szerint. 
Környezeti veszélyek: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi 
környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  
További veszélyek: nagy nyomású alkalmazás esetén: nagy nyomáson a 
bırön keresztül az anyag a szervezetbe kerülve komoly orvosi sürgısségi 
ellátást igényel. Lásd. orvosi javaslat 4. pont. 
 
További részletes információk az egészségre vonatkozó tünetekkel és a 
környezeti veszélyekkel kapcsolatban lásd. 11. és 12. pontok. 

 
3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ: 

  
Leírás: szintetikus kenıanyag és adalékok. Sőrősítı anyag. 
 
Megnevezés                 CAS no.    %    EINECS/ELINCS:     Jelölés: 

   Amine phosphate       80939-62-4  0,1-5% 279-632-6 Xi,N,R36/38,51/53 
   1H-imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- 
                         95-38-5     0,1-1%  202-414-9 Xn,C;R22,34,50/53 
   N-Oleyl sarcosine     110-25-8  0,1-1%  203-749-3      Xi,N;R38,41,50 
    
   Az R-mondatok teljes leírása a 16. pontban. Foglalkozásból eredı  
   kitettségek részletezése a 8. pontban.  
 
4. Elsısegélynyújtás: 

 
• Szemmel érintkezés után: Öblítse a nyitott szemet legalább 15 percig 
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folyóvíz alatt. Azonnal konzultáljon orvossal. 
• Bırrel érintkezés után: alaposan mossa le vízzel és szappannal, vagy 

bırtisztítóval. Távolítsa el a szennyezett ruhát és cipıt. Mossa ki a 
ruhát újra használat elıtt. Tisztítsa meg a cipıt újra-használat elıtt. 
Kérjen orvosi segítséget, ha irritáció lép fel. 

• Belégzés után: Közvetlen belélegzés után, azonnal menjen friss 
levegıre. Ha tünetek jelentkeznek, konzultáljon orvossal. 

• Lenyelés után: Ne indítson hányást, csak ha azt orvos javasolja. Soha 
ne adjon be szájon keresztül semmit eszméletlen személynek. Ha nagy 
mennyiségben nyelt le a termékbıl, hívjon azonnal belgyógyászt. 

• Javaslat az orvos számára: tüneti kezelést alkalmazzon. 
Figyelem: nagy nyomású alkalmazás esetén: nagy nyomáson a bırön 
keresztül az anyag a szervezetbe kerülve komoly orvosi sürgısségi 
ellátást igényel. A sérülés elsı látásra nem tőnik veszélyesnek, de 
néhány órán belül a bır felpúposodik, elváltozik a színe, és 
borzasztóan fájdalmas lesz, erısen lüktet. Sebészi kivizsgálás 
haladéktalanul szükséges. A seb és az alatta lévı terület tüzetes 
megvizsgálása szükséges, hogy minimálisra csökkentsük a szövetek 
veszteségét, és hogy megelızzük, illetve minimálisra csökkentsük a 
tartós kárt. Figyelem, a nagy nyomás miatt a szövetekbe mélyen 
behatolhat az anyag.  

 
5. Tőzvédelmi intézkedések: 

 
• Alkalmas oltóeszköz: tőz esetén használjon vízködöt,habot,száraz kémiai 

anyagot, vagy CO2 oltót vagy sprayt. A termék ártalmas a vizes 
környezetre. A tőzhöz használt oltóvíz, ha ezzel az anyaggal 
szennyezett, nem kerülhet csatornába, felszíni, vagy talajvizekbe.  

• Nem alkalmas oltóeszköz: ne használjon vízsugarat. 
• Veszélyes lebomló termékek: széndioxid, szénmonoxid, fémoxidok. 
• Tőzveszélyességi osztály: Ez a termék nem robbanásveszélyes. 
• Különleges tőzoltási elıírások: nincsenek. 
• Tőzoltók védıfelszerelése: a tőzoltók SCBA légzıkészüléket és teljes 

védıfelszerelést viseljenek. 
 

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén: 
 

• Személyvédelmi intézkedések: Megfelelı képzettség nélkül nem szabad 
intézkedni. Nem szabad semmi személyt veszélyeztetı cselekedet. Ürítse 
ki a környezı területet. Tartsa távol a védtelen személyeket. Ne menjen 
keresztül a kiömlött anyagon, feleslegesen ne nyúljon bele. Kerülje el 
a gızök, vagy köd belégzését. Biztosítson megfelelı szellızést. 
Viseljen védımaszkot nem megfelelı szellızés esetén. Viseljen megfelelı 
védıruhát. 

• Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerülje el a kifolyt anyag 
szétterjedését, szennyvíz-csatornába, vagy bármilyen víztestbe 
kerülését és értesítse a hatóságokat, ha a tény bekövetkezik. Vizet 
szennyezı anyag. 

• Tisztítási és összegyőjtési intézkedések:  
• Nagy mennyiség kifolyása esetén: Állítsa meg a folyást, ha az nem 

veszélyes. Az ellenszél oldaláról közelítse meg. Akadályozza meg az 
anyag szennyvíz-csatornába, vagy bármilyen víztestbe, környezetbe 
kerülését. Mossa bele az anyagot megfelelı kezelı csatornába, vagy a 
következıképpen járjon el: a kifolyt anyagot mihamarabb takarítsa fel 
nem gyúlékony felszívó anyagot használva, pl. homok, föld, diatóma-
föld, stb. és tegye megfelelı tartályba megsemmisítésig (lásd 13.pont). 
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A felszívó anyagot is megfelelıen kell megsemmisíteni, a helyi 
elıírások figyelembevételével. Megjegyzés: vészhelyzet esetén hívható 
lásd 1. pont, hulladékmegsemmisítés lásd 13. pont. 

• Kis mennyiség kifolyása esetén: Állítsa meg a folyást, ha az nem 
veszélyes. Távolítsa el a tartályokat a kifolyt anyag területérıl. 
Használjon megfelelı szerszámot a kiömlött anyag és az azt felszívó 
anyag felszedésére, és helyezze felcímkézett, megfelelı tartályba. A 
helyi elıírások figyelembevételével semmisítse meg.  
 

7. Kezelés és tárolás: 
 

• Kezelés: kerülje el a kiömlött anyaggal való érintkezést, és az anyag 
földdel és víztesttel való érintkezését. Mosakodjon meg alaposan 
kezelés után.  

• Tárolás: tartsa a tartályt szorosan zárva. Tárolja hővös, jól szellızı 
helyen. 

• Víz-veszélyességi osztály: 1 
• Tőz osztály: F4s  
  
8. A kitettség ellenırzése / személyvédelem: 

 
• Alapanyag: Aluminum,(benzoato-o)hydroxy(octadecanoato-o)- 

Foglalkozásköri kitettségi korlátok: SUVA (Svájc) TWA: 2mg/m3 8 óra. 
Forma: belélegezhetı por. 

• Mivel egyes összetevık pontos OEL értékei ebben a pontban leírtak, 
egyéb összetevık jelen lehetnek a keletkezett ködben, vagy gızben, vagy 
porban. Ezért a pontos OEL értékek a termék egészére nem alkalmazhatók, 
az értékek csak az útmutatás kedvéért vannak felsorolva.    

 
• Kitettségi óvintézkedések: Biztosítson megfelelı szellızést, vagy 

elszívást, hogy a gızök koncentrációját a legalacsonyabb szinten 
tartsa.  

• Higiéniai tennivalók: Mossa meg a kezét, alkarját és arcát alaposan 
kémiai anyagok kezelése után, étkezés, dohányzás és toalett használat 
elıtt, illetve a munka végeztével.     

• Személyvédelem: 
• Légzésvédelem: normál használat és megfelelı szellızés esetén nincs 

szükség különleges védelemre. 
• Kezek védelme: folyamatos, vagy hosszan tartó érintkezés esetén 

használjon védıkesztyőt, amely ellenáll a kémiai anyagoknak. Ajánlott: 
Nitril kesztyő. 

• Kesztyők anyaga: A megfelelı anyagú kesztyő kiválasztása nem csak az 
anyagától függ, hanem további minıségi jellemzıktıl és gyártótól 
függıen változik. Mivel a termék több összetevıbıl áll, a kesztyő 
anyagának ellenállóságát nem lehet elıre kiszámítani, ezért a 
felhasználás elıtt kell ellenırizni. 
A kesztyő anyagának ellenállóságát (amin keresztül az anyag nem hatol 
be)a gyártónak kell meghatároznia, amit ellenırizni kell.    

• Bır/test védelme: védı munkaruhát, mely megakadályozza a hosszan tartó 
érintkezést. 

• Szemek védelme: oldalt is védı védıszemüveg. 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 
Megjelenés:      zsír 
Szín:            borostyán         
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Szag:            enyhe 
Olvadáspont:     230oC (446F)                    
Sőrőség 20oC-on:  <1000 kg/m3              
Elegyedés vízzel: vízben oldhatatlan. 
  
10. Stabilitás és reakciókészség:  

 
• Stabilitás: A termék stabil. Normál körülmények és használat esetén 

veszélyes polymerizáció nem lép fel. 
• Nem ajánlott körülmények: nincs különös adat. 
• Nem ajánlott anyagok: oxidálószerek. 
• Veszélyes bomlástermékek a következıket tartalmazhatják: carbon-oxidok, 

fémoxidok. Normál tárolási körülmények és használat esetén nem 
keletkeznek veszélyes bomlástermékek. 

 
11. Toxikológiai információk: 

 
• Krónikus toxicitás:  
• Krónikus hatások: nem ismertek jelentıs hatások, vagy kritikus 

veszélyek. 
• Szemmel való érintkezés során: enyhén irritáló lehet. 

Bırön: Folyamatos, vagy hosszan tartó közvetlen érintkezés a bırrel 
repedezettséget és kiszáradást okozhat. nagy nyomású alkalmazás esetén: 
nagy nyomáson a bırön keresztül az anyag a szervezetbe kerülve komoly 
orvosi sürgısségi ellátást igényel. Lásd. orvosi javaslat 4. pont. 

• Belégzés: A gızök, vagy permet belégzése orr, nyálkahártya és torok 
irritációt okozhat. 

• Lenyelés esetén: gyomorirritációt és hasmenést okozhat. 
 
12. Ökológiai információk: 

  
• Bomlási készség: természeténél fogva biológiailag lebomló. 
• Mobilitás: nem elpárolgó. Zsír. Vízben oldhatatlan. 
• Környezeti veszélyek: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi 

környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  
 

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz: 
 

• Általános információ: Ártalmatlanítani a helyi elıírások 
figyelembevételével szabad. (98/2001. VI.15. Korm. rendelet a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl). 

• Ártalmatlanítási mód: Ártalmatlanítani a helyi elıírások 
figyelembevételével szabad. (98/2001. VI.15. Korm. rendelet a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl). 

• A használt, üres csomagolás megsemmisítése: Ártalmatlanítani a helyi 
elıírások figyelembevételével szabad. (94/2002. V.5. Korm. rendelet 
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. 

• EWC kód meghatározása:  
Termék: 120112 waxok és zsírok. 
Üres csomagolás: 150110 veszélyes összetevıjő maradékanyagokat 
tartalmazó csomagolás.   
A termékeknek a megfelelı EWC csoportba és így megfelelı EWC kódba való 
besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell 
elhelyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük 
vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. VII.18. és 
10/2002. III.26. KÖM rendeletek A hulladékok jegyzékérıl).   
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14. Szállításra vonatkozó információk: 
 
Nem sorolható veszélyességi osztályba (ADR, RID, UN, IMO, IATA/ICAO)  
 
15. Szabályozási információk: 

 
• EU szabályozások: a besorolás és jelölés az EU direktíváinak 

megfelelıen történt 1999/45/EC, 67/548/EEC. 
 

• Jelölések: nincs 
• R-mondatok:  

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 
károsodást okozhat 

• S-mondatok:  
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell 
kérni/Biztonsági adatlap 

• VOC: 0% 
 
• Érvényes magyar törvények és rendeletek: 
• Veszélyes anyagok, készítmények:  

2000.évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. 
44/2000.(XII.27.) EÜM, 33/2004.(IV.26.) ESzCsM és 26/2007.(VI.7.) EÜM 
(1907/2006/EK szerint) rendeletek A veszélyes anyagokkal és a 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek 
részletes szabályairól.  
25/2000.(IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai 
biztonságáról. 

• Veszélyes hulladékok:  
16/2001.(VII.18.) és 10/2002. (III.26.) KÖM rendeletek A hulladékok 
jegyzékérıl 
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeirıl  
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól 

• Tőzvédelem: 
9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat 
kiadásáról 

• Munkavédelem: 
1993.évi XCIII. törvény és a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EÜM rendelet   

 
16. Egyéb információ: 
 
• R-mondatok:  

R22 Lenyelve ártalmas 
R34 Égési sérülést okoz 
R38 Bırizgató hatású 
R36/38 Szem- és bırizgató hatású 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
R50 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre 
R50/53 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 
hosszantartó károsodást okozhat 

   R51/53 Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben  
   hosszantartó károsodást okozhat 
   R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben  
   hosszantartó károsodást okozhat 
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Fenti adatokat jelenlegi ismereteinkre alapozzuk. Ezen adatok nem 
jelentenek garanciát egyetlen meghatározott terméktulajdonságra sem, 
és nem alapoznak meg törvényesen érvényes szerzıdéses viszonyt. 
 

  
Kelt.: Budapest, 2010. április 9. 

 


