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AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

PENNASOL SUPER DYNAMIC SAE 15W-40

1.1 Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbHLeverantör:

Bahnhofstraße 82Gatuadress:

D-31311 UetzeStad:

Telefon: +49 5177 / 85 - 113

E-post: vertrieb@pennasol.de

www.pennasol.deInternet:

Produktmanagement (msds@avista-oil.de)Ansvarig avdelning:

Ring 112
Giftinformationscentralen
_

1.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Särskild märkning av vissa blandningar

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Additiv, mineralolja.
Kemisk benämning

Farliga komponenter

Mängd/haltKemiskt namnCAS nr

EG nr Index nr REACH nr

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

93819-94-4 zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) 1 - < 2,5 %

298-577-9 01-2119543726-33

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Ytterligare information

Testdata har visat att zinkdialkylditiofosfatet innehöll inte leder till en klassificering av produkten som "Eye Irrit. 

2".

   Ordalydelse av R- och H-meningar: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
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Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptomer uppträder. Ge aldrig någonting genom munnen till en 

medvetslös person eller en person med kramper.

Generell rekommendation

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Vid olycka eller illamående 

kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt).

Vid inandning

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål . Ta av förorenad klädsel direkt och avlägsna 

den säkert. Vid hudirritationer sök genast läkare.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med ögonen, spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. 

Sök därefter ögonläkare.

Vid ögonkontakt

Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare omedelbart. Fara vid aspiration:
Vid nedsväjning

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga data tillgängliga.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Koldioxid (CO2). 

Skum. 

Torrsläckningspulver. 

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

Lämpliga släckmedel

Vatten.

Olämpliga släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Bildning av brännbara ångor är möjlig vid temperaturer över: Flampunkt. 

 

Vid brand kan frigöras: 

pyrolysprodukter, toxisk.

kolväten. 

Koldioxid. 

Kolmonoxid. 

Svavelväte (H2S). 

Kväveoxider (NOx). 

Fosforoxider.

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. 

Helskyddsdräkt. 

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

B: Bränder av flytande ämnen eller dessa som blir flytande.

Övrig information

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen . 

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 
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Undvik kontakt med huden och ögonen. 

Omständigheter som bör undvikas: Inhalation. 

Stoppa inte rengöringstrasor som är indränkta i produkten i byxfickorna. 

Speciell halkfara vid spill av produkten.

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer). 

Töm ej i avloppet. 

Om produkten tränger in i jorden är det mobilt och kan förorena grundvattnet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). 

Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall .

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

 Undvik kontakt med huden och ögonen. 

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 

Tvätta händerna före raster och efter arbetet 

Samtliga arbetsprocesser måste alltid organiseras på så sätt att följande utesluts: 

Generering/bildning av dimma

Rekommendation för säker hantering

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Information om brand- och explosionsskydd

Stoppa inte rengöringstrasor som är indränkta i produkten i byxfickorna. 

Bildning av brännbara ångor är möjlig vid temperaturer över: Flampunkt

Övrig information

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalbehållaren.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Lagras ej tillsammans med:

Information om gemensam lagerhållning

Skyddas från fukt. 

Förvaras svalt. 

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger 50 °C.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

7.3 Specifik slutanvändning

Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Tag genast av alla nedstänkta kläder. 

Tvätta händerna före raster och efter arbetet Nedsmutsat material bör tas bort från arbetsplatsen på slutet av 

varje arbetsdag och lagras utomhus.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Tättslutande skyddsglasögon. 

DIN-/EN-normer: DIN EN 166

Ögonskydd/ansiktsskydd
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Kontrollerade skyddshandskar skall användas: NBR (Nitrithandskar). 

DIN-/EN-normer: DIN EN 374 

Tjockleken av handskarmaterialet: 0,33 mm. 

genombrottstid: 480 min. 

Rekommenderade handskfabrikat: Camatril, Art. 731, Firma KCL GmbH, 36124 Eichenzell, Germany.

Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.

Handskar

 För skydd mot omedelbar hudkontakt krävs skyddsklädsel (utöver normal arbetsklädsel). 

Kembeständiga säkerhetsskor. med stålskydd. 

DIN-/EN-normer: DIN EN 344

Hudskydd

Vid rätt användning samt under normala förhållanden krävs inget andningsskydd , 

Generering/bildning av dimma: Skyddsmask med filter eller fläktfiltreringsapparat av typ: A-P2.

Andningsskydd

Tekniska åtgärder för att undvika expositionen. 

Organisatorisk åtgärd för att undvika exposition.

Begränsning av miljöexponeringen

gul, brun

flytandeAggregationstillstånd:

Färg:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

karaktäristiskLukt:

Provnormer

Tillståndsväxlingar

> 320 °CInitial kokpunkt och kokpunktsintervall:

> 200 °C DIN ISO 2592Flampunkt:

0,6 vol. %Nedre Explosionsgränser:

6,5 vol. %Övre Explosionsgränser:

ASTM E 659> 250 °CTändtemperatur:

Densitet (vid 15 °C): 0,865 - 0,875 g/cm³ DIN 53217

Löslighet i andra lösningsmedel

olöslig i: Vatten.

Viskositet, kinematisk:

  (vid 100 °C)

DIN 5156214,5 mm²/s

9.2 Annan information

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

Bildning av brännbara ångor är möjlig vid temperaturer över: Flampunkt

Oxidationsmedel, stark.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga data tillgängliga.

10.5 Oförenliga material

AVSNITT 11: Toxikologisk information
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11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning

Det finns inga data för själva tillberednungen/blandningen.

Akut toxicitet

Klassificering: ingen/ingen.

Klassificeringen gjordes enligt beredningsdirektivets (1999/45/EG) beräkningsmetod.

Irritation och frätning

Klassificering: ingen/ingen.

Klassificeringen gjordes enligt beredningsdirektivets (1999/45/EG) beräkningsmetod.

Sensibiliserande effekter

Klassificering: ingen/ingen.

Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer .

Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering

Klassificering: ingen/ingen.

Klassificeringen gjordes enligt beredningsdirektivets (1999/45/EG) beräkningsmetod.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Ämnen i denna blandning uppfyller inte kriterierna för de CMR kategorierna 1 eller 2.

Det finns inga data för själva tillberednungen/blandningen.

Specific effects in experiment on an animal

Talrik och långvarig hudkontakt kan leda till hudirritationer.

Ytterligare information

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Det finns inga data för själva tillberednungen/blandningen. 

Klassificering: ingen/ingen.

Klassificeringen gjordes enligt beredningsdirektivets (1999/45/EG) beräkningsmetod.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). 

Produkten är biologiskt svår att nedbryta. (Uppgifterna avser huvudkomponenten.)

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Det finns inga data för själva tillberednungen/blandningen.

Det finns inga data för själva tillberednungen/blandningen.

12.4 Rörligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

komponenterna av den här tillberedningen uppfylla inte kriterierna för en klassificering som PBT eller vPvB.

Effekter i reningsverk: I reningsverk är mekanisk separation möjlig.

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

avlägsning enligt lag om kretsloppsekonomi och avfall (KrW-/AbfG). 

Iaktta blandningstillstånd enligt ”Altölverordnung” (förordning för hantering av spillolja).

Avfallshantering enligt EG-riktlinjer 75/442/EWG och 91/689/EWG om avfall och farligt avfall i aktuell fattning.

Tillordningen av avfallnyckelnumren /avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processpecifikt enligt 

EAKV.
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Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

130205 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 

12 och 19); Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall; Mineralbaserade icke-klorerade 

motor-, transmissions- och smörjoljor

Klassificeras som farligt avfall.

Avfallsslag nummer-Restavfall

OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 

och 19); Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall; Mineralbaserade icke-klorerade motor-, 

transmissions- och smörjoljor

Klassificeras som farligt avfall.

130205

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 

12 och 19); Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall; Mineralbaserade icke-klorerade 

motor-, transmissions- och smörjoljor

Klassificeras som farligt avfall.

130205

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

Förpackningar som inte kan rengöras ordentligt skall bortskaffas .

Förorenad förpackning

AVSNITT 14: Transport information

Ytterligare information

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser

2 - farlig för vattenkvalitetenVattenförorenande-klass (D):

Ytterligare information

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter .

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om 

produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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