
  
Biztonsági Adatlap 

1907/2006/EC rendelet 31.cikk és a 44/2000EÜM rendelet szerint   
SL14 simalube patronban lévı lánckenı olaj 

 
Dátum:09.12.06.   Felülvizsgálat dátuma: 2009.08.18. 

 

1. A készítmény és a Társaság / Vállalat azonosítása: 
 

• A készítmény kereskedelmi neve: Lánckenı olaj 68 
• Felhasználási terület:          ipari felhasználásra 
 
• Gyártó cég neve:       Blaser Swisslube GLtd. 

Cím:    Hasle-Rüegsau 3415 
                              Svájc  
   Telefon:                   +41 34 460 0101  
   
• Importáló cég neve:  Kenlube Hungary Kft. 
   Cím:    Lepke u. 40. 
                 H-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 zöld szám) 

            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: 
 
A veszély leírása: nem alkalmazható.  
Különleges veszély emberre és környezetre: Az osztályba sorolás és jelölés 
megfelel az EU listák legutóbbi kiadásainak, és kibıvült társasági és irodalmi 
adatokkal. 

• R52/53 ártalmas a vízi környezetre, amelyben hosszan tartó, 
visszafordíthatatlan károkat okozhat.  

      
3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ: 
 
Leírás: paraffin alapú ásványi olaj – válogatott finomítvány, aktív összetevıkkel 

Megnevezés                       %          EINECS no.       Jelzése: 
   Alkanes, C14-17, chloro       0,1-0,5%      287-477-0        N,R50/53-64-66    
  
További információ: A felsorolt veszélyek kifejtése a 16. pontban. 
 

4. Elsısegélynyújtás: 
 
• Belégzés után: Biztosítson friss levegıt, panaszok esetén forduljon orvoshoz. 
• Bırrel érintkezés után: A termék általánosságban nem irritálja a bırt. 
• Szemmel érintkezés után: azonnal öblítse a szemet sok vízzel, folyóvíz alatt.   
• Lenyelés után: Ha a tünetek nem múlnak, kérjen orvosi segítséget. 

 

5. Tőzvédelmi intézkedések: 
 
• Oltóközeg: CO2, hab, vízköd, por. 
• Nem alkalmas oltószerek: erıs vízsugár.  
• Védıfelszerelés: különleges intézkedés nem szükséges. 

 

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén: 
 
• Személyvédelmi óvintézkedések: Nem szükségesek.  
• Környezetvédelmi óvintézkedések: Akadályozza meg az anyag szennyvíz-csatornába 
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vagy vízvezetékbe kerülését, és értesítse a hatóságokat, ha a tény 
bekövetkezik. 

• Tisztítási és összegyőjtési intézkedések: Itassa fel folyadékmegkötı 
anyagokkal (főrészpor, homok, univerzális folyadékmegkötık). 
 

7. Kezelés és tárolás 
 

• Kezelés: A termék osztályba sorolása és jelölése megfelel az EU veszélyes 
anyagokról szóló direktíváinak. Tartsa be a kémiai anyagok kezelésére 
vonatkozó általános elıírásokat.  

• A robbanás- és tőzveszély elleni védekezés: különleges intézkedés nem 
szükséges. 

• Tárolás:  
• Tároló helyiségekre és konténerekre elıírás: csak az eredeti tartályban 

tartsa. 
• Közös tároló létesítményben tárolásról információ: Tartsa távol oxidáló 

anyagoktól. 
• Egyéb tárolási feltételek: Tartsa távol közvetlen napfénytıl és hıtıl. 

Tárolási hımérséklet: -15oC és +40oC között. Minıségét megırzi: eredeti 
csomagolásban 3 évig. 
 

8. A kitettség ellenırzése / személyvédelem: 
 

• Kiegészítı információ a mőszaki létesítmények kialakításáról: Nincs további 
adat, lásd a 7.pont. 

• A munkavégzés helyén figyelemmel kísérendı, határ-értékkel rendelkezı 
összetevık: 
TLV érték olajköd CH: 5mg/m3  
Kiegészítı információ: Az összeállítás idején érvényes listákat vettük alapul. 
 

   Személyvédelem 
• A személyi védelem általános elıírásai és felszerelései: Mosson kezet 

munkaszünet elıtt és a munka végeztével.  
• Légzésvédelem: nem szükséges. 
• Kesztyő anyaga: megfelelı védıkesztyő: Nitril kesztyő. Minimum vastagság: 

0,3mm, pl. ultranitril típus: 491. Megfeleljen a DIN/EN 374-2 and 374-3 
szabványnak. A kesztyő anyagának ellenállóságát a gyártónak kell 
meghatároznia, amit ellenırizni kell.   

• Szemek védelme: oldalvédı védıszemüveg EN166. 
• Test védelme: védı munkaruha.  

 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 
Halmazállapot:           folyadék    
Szín:                    sárgától borostyán színőig 
Szag:                    ásványi olaj jellegő 
Olvadási pont/tartomány: nem meghatározott 
Forrási pont/tartomány:  >300oC (DIN 51751) 
Dermedéspont:            -27oC (ISO 3016) 
Lobbanáspont:    200oC (ISO 2592) 
Gyulladási hımérséklet:   >500oC (DIN 51794) 
Öngyulladási hajlam:      a termék nem öngyulladó             
Robbanásveszély:          a termék nem mutat robbanásveszélyt                                                  
Robbanási határértékek:  (1013 mbar) az ásványi olajakra vonatkozó általános    
                          érték, ezért nem termék-specifikus.  
Sőrőség 20oC-on:          0,88 g/cm3 (DIN 51757) 
Elegyedés vízzel:         oldhatatlan 
Kinematikus viszkozitás:  40oC-on 68 mm2/s (ISO 3104) 
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10. Stabilitás és reakciókészség:  
 
• Veszélyes bomlástermékek magas hımérsékleten: nem keletkeznek normál 

körülmények között.  
• Veszélyes reakciók: erıs oxidáló anyagok. 
• Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid, széndioxid, hydrogen klorid (HCI). 

 

11. Toxikológiai információk: 
 
• Akut toxicitás:  
• Besorolás releváns LD/LC50 értékek:  

2000-5000 mg/kg (szájon át, patkány) 
>5,100mg/m3 4óra (belégzés, patkány) 

• Elsıdleges ingerlı hatás: 
• Bırön: nincs irritáló hatás. 
• Szem: nincs irritáló hatás. 
• Szenzibilizáló hatás: Túlérzékenységet okozó hatása nem ismeretes. 

 

12. Ökológiai információk: 
 

• Ökotoxikus hatások: 
• Megjegyzés: halakra ártalmas 
• Termék: Akadályozza meg az anyag szennyvíz-csatornába vagy vízvezetékbe 

kerülését. 
• Általános információk: „1” víz-veszélyességi osztály (német szabályzás) (saját 

becslés): enyhén veszélyes vízre. Akadályozza meg az anyagot nagyobb 
mennyiségben, vagy hígítatlan állapotban szennyvíz-csatornába vagy 
vízvezetékbe kerülését. Ártalmas a Vízi élılényekre. 
 

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz: 
 
• Általános információ: ne dobja a háztartási szemét közé. Akadályozza meg az 

anyag szennyvíz-csatornába kerülését. 
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: 130204 ásványi alapú klórozott üzemanyag, fogaskerék és kenıolajok.   
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).   

 

14. Szállításra vonatkozó információk: 
 
• Általános információ: nincs osztályba sorolva. 
• NEM ADR 
 
15. Szabályozási információk: 
 
• Megjelölés az EU irányelvei szerint: A vegyi anyagok kezelésekor általános 

biztonsági rendszabályokat kell betartani. 
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A termék osztályba sorolása és jelölése megfelel az EU veszélyes anyagokról 
szóló direktíváinak. 

• R-mondatok:  
R52/53 ártalmas a vízi környezetre, amelyben hosszan tartó, 
visszafordíthatatlan károkat okozhat.  

• S-mondatok:  
S61 Kerülje el a környezetbe kerülését. Vegye figyelembe a biztonsági adatlap 
elıírásait. 
 

• Egyéb szabályozások: 
• Nagy aggodalomra okot adó összetevık (SVHC) a REACH szabályozás, 57 cikk 

szerint: Nem tartalmaz figyelemmel kísérendı összetevıket. 
 

• 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 
 
•  R-mondatok:  

 R50/53 nagyon mérgezı a vízi környezetre, amelyben hosszan tartó,   
 visszafordíthatatlan károkat okozhat. 
 R64 csecsszopó csecsemıkre ártalmas lehet. 
 R66 folyamatos, vagy hosszan tartó érintkezés bırszárazságot, repedezettséget 
 okozhat. 
 

    A termék NEM tartalmaz: PCB, PCT, TCDD (tetrachlorodibenzodioxin), és egyéb  
    dioxin-féle összetevık. Pentabromodiphenylether, Octabromodiphenylether,   
    polybrominated diphenylether (PDBE) és / vagy polybrominated biphenyls (PBB), 
    lead or it's compounds, cadmium or it's compounds, mercury or it's compounds, 
    chromium-6 + compounds.  
 

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 Európai Parlament által 2006. 
december 18.-ával kiadott REACH-nak. 
Ebben a biztonsági adatlapban található információk a kiadás és a revízió 
idıpontjában megfelelnek a valóságnak. Ezen adatok nem jelentenek garanciát 
egyetlen meghatározott terméktulajdonságra sem, és nem alapoznak meg 
törvényesen érvényes szerzıdéses viszonyt. 
 
Jelen biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsájtott biztonsági 
adatlap hő fordítása. 
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