
1 oldal 

BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma: 26. 11.2007 
Az utolsó előtti felülvizsgálat dátuma: 2016.9.23 

Készítmény neve: 
Borászati paraffinolaj - extra 
Az utolsó felülvizsgálat dátuma: 2017.2.2 
1/4-es oldal 
A nyomtatás időpontja: 2017.2.16 

1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS 
AZONOSÍTÁSA 
1.1 Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Borászati - extra paraffinolaj 
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása és ellenjavallt felhasználása: 
Bor- és gyümölcslé-tartályok úszó fedeleinek lezárására szolgál. Forgó alkatrészek kenése 
élelmiszeripari gépek és berendezések. Borászati tisztaság. 
1.3. Gyártói információk: 
Agrolit doo 
Ljubljanska cesta 12b 
1270 Lítium 
tel: +385 1 898 52 90 fax: +385 1 898 43 47; Hétköznap: 6: 30-14: 30 
e-mail: info@agrolit.si 
A biztonsági adatlap elkészítéséért felelős személy: info@agrolit.si 
1.4 Sürgősségi telefonszám : 112 

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
2.1.1. Osztályozás az 1907/2006 / EK rendelet szerint 1272/2008 (CLP): 
A (z) Az 1272/2008 / EK rendelet nem minősül veszélyes anyagnak vagy keveréknek. 
2.2. Címke elemek 
A terméket nem kell címkézni az EK irányelvek vagy a vonatkozó nemzeti törvények szerint. 
Az anyag nincs besorolva veszélyes anyagként. 

3. ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETÉTELRŐL 
3.1 Anyagok : 
Anyag neve: paraffinolaj 
Tartalom: 100% 
Nem. CAS: 8042-47-5 
EK sz. : 232-455-8 
Besorolás: / 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
Aeroszol / gőz belégzése 
Vigye az áldozatot friss levegőre. Tünetek esetén keresse meg 
orvosi ellátás. 
Bőrrel való érintkezés 
Az érintett bőrt mossa le szappannal és vízzel. 
Szemkontaktus 
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. 
Lenyelés 
Ne hánytasd magad. Öblítse le a szájat vízzel. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát 
Segítség. 
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5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
5.1 Általános információk: A készítmény nem gyúlékony, de lángégésnek van kitéve. 
5.2 Megfelelő oltóanyag Szén-dioxiddal, oltóporral, habbal vagy vízzel kell oltani. 
zuhany. Alkalmas annak a környezetnek, ahol az anyag található. 
5.3 Nem megfelelő oltóanyag Közvetlen vízsugár. 
5.4 Különleges védőfelszerelés 
Oltáskor megfelelő légzőkészüléket kell viselni. 
5.5 Veszélyes bomlástermékek: CO, CO 2 , korom. 

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 
6.1 Személyi óvintézkedések Nem szükséges. 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Meg kell akadályozni az altalajba való behatolást. Kiömlött gát földdel, homokkal, 
fűrészporral, 
stb. 
6.3 Eltávolítási eljárások A kiömlött felületet megfelelő abszorbenssel (homok, 
homok, föld, fűrészpor) és megfelelő hulladéktárolóba helyezze 
az alkalmazandó előírásokkal. 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
Tárolási osztály: 10 - Éghető folyékony vegyszerek 
7.1 Kezelés 
nincs szükség különleges védőintézkedésekre 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Hűvös helyen tárolandó. Tartály 
tartsa szorosan / hermetikusan lezárva, száraz és jól szellőző helyen. 
Óvja a hőtől és a közvetlen napfénytől. 
7.3 Tárolási idő Korlátlan, a tárolási feltételektől függően. 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / FOGLALKOZÁSOK ÉS BIZTONSÁG 
8.1 Az expozíciós határértékek: / 
8.1 Egyéni védőfelszerelés 
- kézvédelem 

Normál személyes higiénia. SIST EN 374-2: 2003 
- Szemvédelem 
Nem szükséges. A nagyobb expozíció és a fokozott érintkezési potenciál érdekében használjon védőfelszerelést 
szemüveg. SIST EN 166: 2002 
-légzésvédelem 
Nem szükséges. Nagyobb expozíció és megnövekedett inhalációs potenciál esetén vigyázni kell 
megfelelő szellőzés. 
-bőrvédelem 
Munkaruha. 
Higiénés intézkedése 
Használja a jó higiéniai és biztonsági gyakorlattal összhangban. 
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9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
Kinézet 
Folyadék szobahőmérsékleten 
Szín 
Nincs szín 
Szag 
Szagtalan 
Forráspont / forrási tartomány (olvadáspont) 
Nem meghatározott 
Lobbanáspont 
körülbelül 200 ° C 
Relatív sűrűség (20 ° C) 
0,85 g / cm 3 
Kinematikai viszkozitás (40 ° C) 
21 mm 2 / s 
Oldékonyság vízben (20 ° C) 
Nem olvad, a felületeken lebeg. 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
Reakciókészség: intenzív melegítés közben levegővel robbanékony keverékeket képez. -Nél magasabb hőmérsékleten 
a lángokat veszélyesnek tekintik. 
Tartósság: 
Szobai körülmények között stabil. Fényérzékenység. 
Veszélyes bomlástermékek 
CO, CO 2 , korom 
Óvja a hőtől, a közvetlen napfénytől. 
Nem összeférhető anyagok 
Erős oxidálószerek. Robbanásveszély: jegyzetek, klorátok, perklorátok. 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
Bőrrel való érintkezés: Nem irritáló. 
Szembe jutás: Nincs irritáló hatás. 
Akut toxicitás 
LD 50 orális / patkány> 5000 mg / kg 
LC 50 inhaláció / patkány> 5 mg / l 
Helyi hatások 
/ 

12. ÖKOTOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
Toxicitás halakra statikus vizsgálat LC 50 - Oncorhynchus mykiss (szivárvány) -> 100 mg / L - 96 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
Fel nem használt készítmény 
A hulladékot hulladékként kell kezelni a 2008/98 / EU hulladékirányelvnek megfelelően, 
Pazarlás. 
Csomagolás 
A tisztítatlan üres csomagolást készítményként kezelje. A csomagolást a kezelési előírásoknak megfelelően kell 
megsemmisíteni 
csomagolással és csomagolási hulladékkal. 
Hulladékcsoport: 20 01 26. 
 
 



 

4. oldal 

BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma: 26. 11.2007 
Az utolsó előtti felülvizsgálat dátuma: 2016.9.23 

Készítmény neve: 
Borászati paraffinolaj - extra 
Az utolsó felülvizsgálat dátuma: 2017.2.2 
4/4-es oldal 
A nyomtatás időpontja: 2017.2.16 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
A termék nem tartozik a közúti és a közlekedési szabályok hatálya alá. 
ADR / RID osztály 
Nincs besorolva. 
Helyes szállítási név: Nincs besorolva. 
Szállítási veszélyességi osztály: Nincs osztályozva. 
Csomagolási csoport: Nincs besorolva. 
Környezetre veszélyes: Nincs besorolva. 

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 / EK rendelete (2006. december 18.) a regisztrációról 
- a vegyi anyagok értékelése, engedélyezése és korlátozása (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozása és 
az 1999/45 / EK irányelv módosításáról és az 1592/92 / EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 793/93 és a 
Bizottság 
nem. 1488/94 és a 76/769 / EGK tanácsi irányelv, valamint a 91/155 / EGK, 93/67 / EGK, 93/105 / EK és 
2000/21 / EK 
- Az osztályozásról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
anyagok és keverékek címkézése és csomagolása, a 67/548 / EGK és az 1999/45 / EK irányelv módosítása és hatályon kívül 
helyezése 
és az 1592/2003 / EK rendelet módosításáról 1907/2006 
- Vegyi anyagokról szóló törvény / ZKem / 
- A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó szabályok 
- A veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó szabályok 
- Rendelet a hulladékgazdálkodásról 
- Rendelet a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről 
- Határozat a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás A. és B. mellékletének 
közzétételéről 
/ ADR / 
- A munkavállalók munkahelyi vegyi anyagoknak való kitettséggel szembeni védelmére vonatkozó szabályok 
- Az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályok (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 29/05. Sz., 2006. 06. 23., 
11/11. - ZTZPUS-1in 76/11) 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
A készítmény hivatásos felhasználók számára készült. A megadott információk a jelenlegi helyzetre vonatkoznak 
ismereteinket és tapasztalatainkat, és az előkészítéshez olyan állapotban kapcsolódunk, amelyben azt szállítjuk. Az 
információ célja 
a készítmény leírása a kezelésre, tárolásra, felhasználásra, feldolgozásra, 
szállítás és ártalmatlanítás. Az adatok nem jelentenek garanciát a készítmény tulajdonságaira 
jogi értelemben. Az ügyfél saját felelőssége, hogy ismerje és betartsa a 
szállítással és felhasználással kapcsolatban. A készítmény tulajdonságait és használati utasítását a műszaki leírás ismerteti 
információk az elkészítéshez. 

 


