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Bezpečnostní list
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Datum vydání: 2018.05.1 Revize: 2018.05.1Číslo verze 1

41.0.9

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní ozna čení: Ultra FG

1.2 Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Použití látky / p řípravku Mazadlo (kluzný prostředek) / mazivo

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu

Identifikace výrobce/dovozce:
INGERSOLL RAND COMPANY
800B BEATY STREET
DAVIDSON
28036, NC
USA
Tel: +01-704-655-4000

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe čnosti

2.1 Klasifikace látky nebo sm ěsi

Klasifikace v souladu s na řízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.

2.2 Prvky ozna čení

Označování v souladu s na řízením  (ES) č. 1272/2008 odpadá

Výstražné symboly nebezpe čnosti odpadá

Signální slovo odpadá

Standardní v ěty o nebezpe čnosti odpadá

Další údaje:
Obsahuje N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine. Může vyvolat alergickou
reakci.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

2.3 Další nebezpe čnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi
Výrobek obsahuje tyto nebezpe čné látky:
94270-86-7 N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
0,1-<0,25%

Dodatečná upozorn ění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s k ůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
(pokračování na straně 2)
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Při zasažení o čí:
Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se
poradit s lékařem.

Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležit ější akutní a opožd ěné symptomy a ú činky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité léka řské pomoci a zvláštního ošet ření
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opat ření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozestřikovanými vodními
paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.

Nevhodná hasiva: Plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasi če

Zvláštní ochranné prost ředky pro hasi če: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

ODDÍL 6: Opat ření v p řípadě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prost ředky a nouzové postupy
Chránit před zápalnými zdroji.
Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

6.2 Opatření na ochranu životního prost ředí:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čišt ění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpe čné zacházení
Chránit před horkem a slunečními paprsky.
Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.

Upozorn ění k ochran ě před ohn ěm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí včetně neslu čitelných látek a sm ěsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.

Upozorn ění k hromadnému skladování: Přechovávat odděleně od oxidačních činidel.

Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.

7.3 Specifické kone čné / specifická kone čná použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokračování na straně 3)
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ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost ředky

8.1 Kontrolní parametry

Kontrolní parametry:
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na
pracovišti.

Další upozorn ění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prost ředky:

Všeobecná ochranná a hygienická opat ření:
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Ochrana dýchacích orgán ů: Není nutné.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím směrnice EU 89/686/EHS a z ní odvozené normě
EN 374.

Ochrana o čí:

Ochranné brýle

Ochrana k ůže: Pracovní ochranné oblečení

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Všeobecné údaje

Vzhled:
Skupenství: Tekutina
Barva: Jantar.

Zápach (v ůně): Skoro bez zápachu
Prahová hodnota zápachu: Není určeno.

Hodnota pH: Není určeno.

Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.

Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.

Bod vzplanutí: 264 °C (ASTM D 92)

Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): Nedá se použít.

Zápalná teplota: Není určeno.

Teplota rozkladu: Není určeno.

Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

Meze výbušnosti:
Dolní mez: Není určeno.
Horní mez: Není určeno.

Vlastnosti zvyšující nebezpe čí vzniku požáru: Není určeno.
(pokračování na straně 4)

RELEASED 17/Sep/2019 21:16:46 GMT



strana 4/6

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Revize: 2018.05.1Číslo verze 1Datum vydání: 2018.05.1 

Obchodní ozna čení: Ultra FG

(pokračování  strany 3)

41.0.9

Tenze par: Není určeno.

Hustota p ři 20 °C: 0,86 g/cm3

Relativní hustota Není určeno.

Hustota par Není určeno.

Rychlost odpa řování Není určeno.

Rozpustnost ve / sm ěsitelnost s
vod ě: Není určeno.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není určeno.

Viskozita:
Dynamicky: Není určeno.
Kinematicky: Není určeno.

9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

10.3 Možnost nebezpe čných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.

10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit Teplo a přímé sluneční světlo.

10.5 Neslučitelné materiály:
Vyhněte se kontaktu s kyselinami, alkáliemi a silnými oxidačními sloučeninami.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických ú čincích

Akutní toxicita

Primární dráždivé ú činky:
Žíravost/dráždivost pro k ůži Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození o čí / podrážd ění očí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k ůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Mutagenita v zárode čných bu ňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost p ři vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
(pokračování na straně 5)
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12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumula ční potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v p ůdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Všeobecná upozorn ění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

12.6 Jiné nep říznivé ú činky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ňování

13.1 Metody nakládání s odpady
Doporu čení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Kontaminované obaly:
Doporu čení: Odstranění podle příslušných předpisů.

ODDÍL 14: Informace pro p řepravu

14.1 Číslo OSN
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
ADR, ADN, IMDG, IATA odpadá

14.3 Třída/třídy nebezpe čnosti pro p řepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
třída odpadá

14.4 Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA odpadá

14.5 Nebezpečnost pro životní prost ředí:
Látka zne čišťující mo ře: Ne

14.6 Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro
uživatele Nedá se použít.

14.7 Hromadná p řeprava podle p řílohy II
MARPOL73/78 a p ředpisu IBC Nedá se použít.

ODDÍL 15: Informace o p ředpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo sm ěsi

Rady 2012/18/EU
Nebezpečné látky jmenovit ě uvedené - P ŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.

15.2 Posouzení chemické bezpe čnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Relevantní v ěty
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

(pokračování na straně 6)
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H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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