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KARTA BEZPEÈNOSTNÝCH ÚDAJOV

ÈAS� 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOÈNOSTI/PODNIKU 

Pod¾a nariadenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è.515/2001 Z.z. 

1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU 
Názov produktu: MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 
Popis produktu:  Základové oleje a aditíva 

Kód produktu:   2015101010S0,   484170-60 

1.2. RELEVANTNÉ IDENTIFIKOVANÉ POU�ITIA LÁTKY ALEBO ZMESI A NEODPORÚÈANÉ POU�ITIA 
Pou�itie:                 Motorový olej 

Pou�itia, pred ktorými sa varuje:  �iadne, ak nie je uvedené na inom mieste tejto KBÚ. 

1.3. ÚDAJE O DODÁVATE¼OVI KARTY BEZPEÈNOSTNÝCH ÚDAJOV 

Výrobca/Dovozca: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 ANTWERP
Belgium

 Technické informácie o produkte::  0800 004 459 

 Telefónne èíslo výrobcu/dovozcu:  0800 004 459 

 Internetová adresa KBÚ:  www.msds.exxonmobil.com 

E-mail:  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM 

Dodávate¾/registrujúci:  (BE) 32 35433111 

1.4. NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ÈÍSLO 
24 hodinové telefónne èíslo pre mimoriadne 

situácie:: 
Toxikologické informaèné centrum KPLaT, Ïumbierska 3, 
831 01 Bratislava, Slovakia, Tel.:+421 2 54 77 41 66 

ÈAS� 2 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK 

2.1. KLASIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO ZMESI  

Klasifikácia pod¾a nariadenia (ES) è. 1272/2008 

Neklasifikované 

http://www.msds.exxonmobil.com
mailto:SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
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Klasifikácia pod¾a smernice è. 67/548/EHS a 1999/45/ES 
 
 Neklasifikované 
 
 
2.2. PRVKY �TÍTKU 
 
 �iadne prvky etikety pod¾a nariadenia (ES) è. 1272/2008    
 
 

2.3. INÉ NEBEZPEÈENSTVÁ 

 
 

Fyzikálne a chemické nebezpeèenstvá: 
�iadne významné nebezpeèenstvo. 

 

Nebezpeènos� pre zdravie: 
Vniknutie pod ko�u pri vysokom tlaku mô�e spôsobi� vá�ne po�kodenie.  Nadmerná expozícia mô�e ma� za 
následok podrá�denie oèí, poko�ky alebo dýchacích ciest.  

 

Riziká pre �ivotné prostredie: 
�iadne významné nebezpeèenstvo.  Materiál nespåòa kritériá pre PBT alebo vPvB pod¾a prílohy XIII nariadenia 
REACH. 
 

 
 
 ÈAS� 3 ZLO�ENIE / INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH 
 
3.1. LÁTKY  Nevz�ahuje sa. Tento materiál je regulovaný ako zmes. 
 
3.2. ZMESI 
 
Tento materiál je definovaný ako zmes. 
 

Nebezpeèné látky podliehajúce ohlasovacej povinnosti spåòajúce klasifikaèné kritériá alebo s expozièným 

limitom (OEL) 
Chemický názov ÈAS# È. ES Registrácia# Koncentrácia* Klasifikácia 

GHS/CLP 
Dec-1-én, homopolymér, hydrogenovaný 
Dec-1-én, oligoméry, hydrogenované 

68037-01-4  01-2119486452-
34 

 50 - < 60% Asp. Tox. 1 H304 

POLYOLEFÍN  POLYAMID SUKCINIMÍD 147880-09-9  nie je evidentné  1 - < 5% Aquatic Chronic 4 H413 
BIS(O,O-DIIZOOKTYL)BIS(DITIOFOSFOREÈ
NAN) ZINOÈNATÝ 

28629-66-5 249-109-7 nie je evidentné  0.1 - < 1% Skin Irrit. 2 H315, 
Eye Dam. 1 H318, 
[Aquatic Acute 2 H401], 
Aquatic Chronic 2 H411 

Poznámka � akáko¾vek klasifikácia v zátvorke je komponent GHS, ktorý nebol prijatý EÚ v nariadení CLP (è. 1272/2008), a preto nie 
je platný v EÚ ani v krajinách mimo EÚ, ktoré implementovali nariadenie CLP a je uvedený len na informaèné úèely. 
  
 Chemický názov  ÈAS#  È. ES Registrácia#  Koncentrácia*  Symboly pod¾a 

smernice 

o nebezpeèných 

látkach/R-vety 
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POLYOLEFÍN  POLYAMID SUKCINIMÍD  147880-09-9   nie je evidentné  1 - < 5%  R53 
    
 
V�etky koncentrácie látok sú uvedené v hmotnostných percentách, pokia¾ sa nejedná o plyny. Koncentrácie plynov sú 
uvedené v objemových percentách. 
 
 
Poznámka:  Úplný text R-viet pozrite v èasti 16 KBÚ.  Úplný text upozornení na nebezpeènos� pozrite v èasti 16 KBÚ.   
 
 
 
 ÈAS� 4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
 

4.1. OPIS OPATRENÍ PRVEJ POMOCI 

 

PRI VDÝCHNUTÍ 
 Postihnutú osobu vyneste z dosahu ïal�ieho vystavenia. Osoby poskytujúce pomoc musia chráni� sami seba 
a ostatné osoby. Pou�ívajte adekvátnu ochranu dýchacím prístrojom. V prípade podrá�denia, závrati, 
nevo¾nosti alebo straty vedomia urýchlene vyh¾adajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, pou�ite 
mechanický dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst. 

 
PRI KONTAKTE S POKO�KOU 

 Poko�ku, ktorá sa dostala do kontaktu s produktom umyte mydlom a vodou.  Pokia¾ dôjde k vstreknutiu 
produktu do poko�ky alebo pod poko�ku alebo do ktorejko¾vek èasti tela, musí by� postihnutá osoba okam�ite 
prehliadnutá lekárom a to bez oh¾adu na vzh¾ad a ve¾kos� poranenia. Hoci poèiatoèné symptóny 
vysokotlakového vstreknutia mô�u by� minimálne alebo dokonca �iadne, vèasný chirurgický zákrok v priebehu 
prvých hodín mô�e významne zní�i� koneèný rozsah poranenia. 

 
PRI KONTAKTE S OÈAMI 

 Dôkladne opláchnite vodou. Pokia¾ podrá�denie pretrváva, vyh¾adajte lekársku pomoc. 
 
PRI PO�ITÍ 

 Poskytnutie prvej pomoci sa obvykle nevy�aduje. V prípade, �e sa prejavia ne�iadúce úèinky, vyh¾adajte 
lekársku pomoc. 

 

4.2. NAJDÔLE�ITEJ�IE SYMPTÓMY A ÚÈINKY, AKÚTNE AJ ONESKORENÉ 

 Lokálna nekróza, ktorej dôkazom je oneskorený nástup bolesti a po�kodenia tkaniva nieko¾ko hodín po 
injekcii. 

 

4.3. VYZNAÈENIE POTREBY AKÉHOKO¼VEK OKAM�ITÉHO LEKÁRSKEHO O�ETRENIA A �PECIÁLNEJ 

LIEÈBY 

 Potreba dostupnosti �peciálnych prostriedkov na zabezpeèenie �pecifickej a okam�itej lekárskej lieèby na 
pracovisku sa nepredpokladá. 
 

 

ÈAS� 5 PROTIPO�IARNE OPATRENIA 
 

5.1. HASIACE PROSTRIEDKY 
Vhodné hasiace médiá:  Na uhasenie pou�ite vodnú hmlu, penu, suché chemické hasiace prostriedky alebo 
oxid uhlicitý (CO2). 
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Nevhodné hasiace médiá:  Priame prúdy vody. 
 

5.2. OSOBITNÉ NEBEZPEÈENSTVÁ VYPLÝVAJÚCE Z LÁTKY ALEBO ZMESI 

Nebezpeèné produkty horenia:   dym, výpary, oxidy uhlíka, nedokonalé produkty horenia, aldehydy, Oxidy 
síry 

 

5.3. ODPORÚÈANIA PRE HASIÈOV 
Pokyny pre po�iarny zásah:  Evakuujte oblas�.  Zabráòte priblí�eniu uniknutej látky k zápalným zdrojom 
alebo vniknutiu do vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody.   Hasièi by mali pou�íva� �tandardné 
ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj.  Na ochranu pracovníkov a na 
schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohòu pou�ite rozpra�ovaèe vody.   

 

VLASTNOSTI HOR¼AVOSTI/ZÁPALNOSTI  
Bod vzplanutia [metóda]:  >200°C  (392°F)  [ASTM D-92] 
Horná/dolná medza zápalnosti (cca objemových % v ovzdu�í):   UEL:  7.0     LEL: 0.9 [metóda skú�ky 
nie je k dispozícii] 
Teplota samovznietenia:  Nie sú k dispozícii �iadne údaje  
 

 

 ÈAS� 6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO¼NENÍ 
 

6.1. OSOBNÉ BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA, OCHRANNÉ POMÔCKY A NÚDZOVÉ POSTUPY 

 

OZNAMOVACIE POSTUPY 
V prípade náhodného úniku informujte príslu�né orgány v súlade s platnými predpismi. 

 

BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA V PRÍPADE ÚNIKU ALEBO ROZLIATIA 
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom.  Informácie pre hasiaci zásah sú uvedené v èasti 5.  Pozri 
èas� o identifikácii rizík, kde sú uvedené významné riziká.  Pozri èas� 4 - Pokyny pre prvú pomoc.  
Odporúèania v súvislosti s minimálnymi po�iadavkami na osobné ochranné pomôcky si pozrite v èasti 8. 
Mô�u by� potrebné aj ïal�ie ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych okolností a/alebo odborného 
úsudku záchranárov. 
 
 
  

6.2. BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU �IVOTNÉHO PROSTREDIA 
V prípade ve¾kého úniku: vytvorte násyp v dostatoènej vzdialenosti pred unikajúcou kvapalinou, aby ju bolo 
mo�né zhroma�di� a zne�kodni�.  Zabráòte úniku do vodných tokov, kanalizácie, pivníc a uzavretých 
priestorov. 
 

6.3. SPÔSOBY A MATERIÁLY NA LOKALIZÁCIU A SANÁCIU 
Na sú�i:  Zastavte únik, pokia¾ je tak mo�né urobi� bez rizika.  Odstráòte produkt odèerpaním alebo pou�itím 
vhodného absorbentu. 
 

Na vode:  Zastavte únik, pokia¾ je tak mo�né urobi� bez rizika.  Uvo¾nenú látku ihneï zachy�te pomocou 
plávajúcich zábran.  Varujte ostatnú prepravu .  Odstráòte z hladiny mechanickým pozbieraním, alebo 
pomocou absorbentov.  Pred pou�itím disperzných èinidiel vyh¾adajte odborníka, aby vám poskytol potrebné 
informácie. 
 
Odporúèania uvedené v prípade rozliatia na sú�i alebo na vode sú zalo�ené na najpravdepodobnej�om scenári 
úniku tohoto materiálu, napriek tomu geografické podmienky, vietor, teplota, (a v prípade úniku na vode) vlny, 
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smer a rýchlos� mô�u vá�ne ovplyvòova� príslu�ný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultova� s 
miestnymi odborníkmi. Poznámka: Miestne predpisy mô�u urèova� alebo obmedzova� podniknuté úkony.  
 
 

6.4. ODKAZY NA INÉ ÈASTI 
 Pozrite èasti 8 a 13. 
 
 ÈAS� 7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 
 

7.1. OPATRENIA PRE BEZPEÈNÚ MANIPULÁCIU 
Vyhnite sa kontaktu s pou�itým materiálom. Zabráòte úniku malého mno�stva tak, aby nevzniklo nebezpeèie 
po�myknutia. Materiál mô�e akumulova� elektrostatický náboj, ktorý mô�e spôsobi� elektrickú iskru (zdroj 
vznietenia). Keï sa s materiálom manipuluje vo ve¾kom, elektrická iskra mô�e vznieti� hor¾avé pary z kvapalín 
alebo zvy�kov, ktoré sa tu mô�u vyskytova� (napr. poèas plnenia nádr�í, ktoré predtým obsahovali iné látky). 
Pou�ívajte vhodné postupy prepájania a uzemòovania. Prepojenie a uzemnenie v�ak nemusí odstráni� 
nebezpeèenstvo akumulácie statickej elektriny. Postupujte pod¾a miestnych platných noriem. Medzi ïal�ie 
referenèné zdroje patria: American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, 
Lightning and Stray Currents), National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) 
alebo CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).     

 

Statický akumulátor:   Tento materiál je statický akumulátor. 
 

7.2. PODMIENKY BEZPEÈNÉHO SKLADOVANIA VRÁTANE AKÝCHKO¼VEK NEZLUÈITE¼NOSTÍ 
 Výber nádoby, napríklad zásobnej nádoby, mô�e ovplyvni� akumuláciu a rozptyl statickej elektriny.  
Neskladujte v otvorených alebo neoznaèených nádobách.  Neskladujte spolu s nekompatibilnými materiálmi.           
 

 
7.3. �PECIFICKÉ KONCOVÉ POU�ITIE:  Èas� 1 informuje o identifikovaných koncových pou�itiach.  Nie je 
k dispozícii �iadne odvetvové alebo sektorovo �pecifické usmernenie. 
 

 

 ÈAS� 8 KONTROLY EXPOZÍCIE  A OSOBNÁ OCHRANA 
 
8.1. KONTROLNÉ PARAMETRE 

 

HODNOTY LIMITOV EXPOZÍCIE 

 

Expozièné limity/�tandardy (Poznámka: Expozièné limity nie sú doplnené) 
  
 Názov látky  Forma  Medzná hodnota/ �tandard Poznámk

a 
Zdroj 

Dec-1-én, homopolymér, 
hydrogenovaný Dec-1-én, 
oligoméry, hydrogenované 

 
Aerosoly 
(torakáln
a frakcia) 

 TWA  5 mg/m3      ExxonMobil 

BIS(O,O-DIIZOOKTYL)BIS(DITIOF
OSFOREÈNAN) ZINOÈNATÝ 

 
Vdychov
ate¾ný 
podiel. 

 TWA  2 mg/m3      Slovakia 
OELs 

BIS(O,O-DIIZOOKTYL)BIS(DITIOF
OSFOREÈNAN) ZINOÈNATÝ 

 
Vdychov
ate¾ný 

 TWA  0.1 mg/m3      Slovakia 
OELs 
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podiel. 
   Nariadenie vlády SR è. 300/2007 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci, 20. júna 2007 
 

Expozièné limity/�tandardy pre materiál mô�u by� stanovené pri zaobchádzaní s produktom.   V prípade 
mo�nosti výskytu hmiel alebo aerosólov sa odporúèa nasledujúci limit: 5 mg/m³ - ACGIH TLV (inhalovate¾ná frakcia).   
  
Poznámka: Informácie oh¾adom spôsobu sledovania je mo�né získa� u nasledujúcich agentúr/in�titúcií : 

 Európska agentúra pre bezpeènos� a ochranu zdravia pri práci (EA BOZP) 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
8.2. KONTROLY EXPOZÍCIE 

 
KONTROLY EXPOZÍCIE NA PRACOVISKU 

 
Stupeò ochrany a typ nutnej regulácie bude závisie� na podmienkach mo�ného kontaktu. Mo�né regulaèné 
opatrenia: 

 Pri be�ných podmienkach pou�itia a zodpovedajúcom spôsobe vetrania nie sú kladené �iadne 
zvlá�tne po�iadavky. 

 
OSOBNÁ OCHRANA 

  
Výber osobných ochranných pomôcok závisí na podmienkach vystavenia, spôsobe pou�itia, manipulácie, 
koncentrácie a pou�itého vetrania. Ni��ie uvedené informácie slú�iace na výber ochranných pomôcok pri 
manipulácii s týmto produktom sú zalo�ené na be�nom pou�ití produktu na stanovený úèel.  
 
Ochrana dýchacieho ústrojenstva:   Pokia¾ mechanická regulácia nezaistí úroveò koncentrácie 
kontaminantov obsiahnutých vo vzduchu na úrovni po�adovanej na ochranu zdravia pracovníkov, je vhodné 
pou�i� schválený respirátor. Výber, pou�itie a údr�ba respirátorov musí zodpoveda� regulaèným po�iadavkám. 
Pre tento materiál sú vhodné tieto typy respirátorov: 

 Pri be�ných podmienkach pou�itia a zodpovedajúcom spôsobe vetrania nie sú kladené �iadne 
zvlá�tne po�iadavky.   

 
V prípade, �e je vo vzduchu vysoká koncentrácia pou�ívajte schválený respirátor s prívodom kyslíka pracujúci v 
re�ime pozitívneho tlaku. Pokia¾ nie je k dispozícií dostatoèné mno�stvo kyslíka, alebo nefunguje signalizaèný 
systém pre ohlasovanie plynov/výparov alebo pokia¾ je prekroèená kapacita/rozsah filtra pre èistenie vzduchu, 
je vhodné pou�i� respirátor s prívodom kyslíka a s únikovou f¾a�ou. 
 
Ochrana rúk:   Akéko¾vek �pecifické informácie o rukaviciach sú zalo�ené na publikovanej literatúre a 
údajoch výrobcov. Pracovné podmienky mô�u výrazne ovplyvni� ich trvanlivos�. Pou�ívané rukavice pravidelne 
kontrolujte a obnosené alebo po�kodené rukavice vymeòte. Na manipuláciu s týmto produktom sú doporuèené 
tieto typy rukavíc : 

 Pri be�ných podmienkach pou�itia sa zvyèajne nevy�aduje �iadna ochrana.  
 
Ochrana oèí:   Ak je pravdepodobný kontakt, odporúèajú sa pou�i� ochranné okuliare s boènými krytmi. 
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Ochrana poko�ky a tela:    �pecifické po�iadavky na ochranný odev sú zalo�ené na publikovaných údajoch,  
alebo údajoch, ktoré poskytuje výrobca. Pre tento typ produktu je vhodné pou�i� tieto typy ochranného odevu: 

 Pri be�ných podmienkach pou�itia sa nevy�aduje �iadna ochrana poko�ky. V súlade so zásadami 
hygieny v priemyselnom prostredí je treba urobi� opatrenia, aby sa zabránilo kontaktu s poko�kou. 

 
�pecifické hygienické opatrenia:   V�dy musí by� dodr�aná dobrá osobná hygiena, ako je umytie po ka�dej 
manipulácii s produktom, pred jedlom, pitím alebo fajèením. Pravidelne èistite pracovný odev a ochranné 
prostriedky. Zneèistený odev a obuv, ktorú nie je mo�né vyèisti�, zlikvidujte. Udr�ujte èistotu. 

  
 

 
  

 

 
ENVIRONMENTÁLNE KONTROLY EXPOZÍCIE 

 Dodr�iavajte príslu�né predpisy na ochranu �ivotného prostredia obmedzujúce vypú��anie �kodlivín do 
vzduchu, vody a pôdy. Chráòte �ivotné prostredie zavedením vhodných kontrolných opatrení na zabránenie 
emisiám alebo ich obmedzenie. 

  
 
ÈAS� 9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

Poznámka: Fyzikálne a chemické vlastnosti sú uvedené len na úèely bezpeènosti a ochrany zdravia a �ivotného 

prostredia a nemusia predstavova� úplné �pecifikácie výrobku.  Ak potrebujete ïal�ie informácie, obrá�te sa 

na dodávate¾a. 
 

9.1. INFORMÁCIE O ZÁKLADNÝCH FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTIACH 

 
Skupenstvo:    Kvapalné  
Farba:   Hnedá 
Zápach:   Charakteristický 
Prahová hodnota zápachu:   Nie sú k dispozícii �iadne údaje 
pH:   Nie je technicky realizovate¾né 

Bod topenia:   Nie je technicky realizovate¾né 
Bod mrazu:   Nie sú k dispozícii �iadne údaje 
Teplota zaèiatku varu / a destilaèné rozmedzie:    > 316°C (600°F) [metóda skú�ky nie je k dispozícii] 
Bod vzplanutia [metóda]:     >200°C  (392°F)  [ASTM D-92] 
Miera odparovania (n-butylacetát = 1):   Nie sú k dispozícii �iadne údaje 
Hor¾avos� (tuhá látka, plyn):  Nie je technicky realizovate¾né 
Horná/dolná medza zápalnosti (cca objemových % v ovzdu�í):   UEL:  7.0     LEL: 0.9 [metóda skú�ky 
nie je k dispozícii] 
Tlak pár:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) pri 20°C [metóda skú�ky nie je k dispozícii] 
Hustota pár (vzduch = 1):   > 2 pri 101 kPa [metóda skú�ky nie je k dispozícii] 
Relatívna hustota (pri 15.6 °C):    0.855  [metóda skú�ky nie je k dispozícii] 
Rozpustnos�: voda   Mierny 
Rozde¾ovací koeficient (rozde¾ovací koeficient v systéme n-oktanol/voda):   > 3.5 [metóda skú�ky nie je 
k dispozícii] 
Teplota samovznietenia:  Nie sú k dispozícii �iadne údaje  
Teplota rozkladu:   Nie sú k dispozícii �iadne údaje 
Viskozita:   >76.4 cSt  (76.4 mm2/s) pri 40°C  |  14.15 cSt  (14.15 mm2/s) pri 100°C   [ASTM D 445] 
Výbu�nos�:  �iadne 
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Oxidaèné vlastnosti:  �iadne 
 

9.2. ÏAL�IE INFORMÁCIE 
     

Bod tuhnutia:      -45°C  (-49°F)  [ASTM D97]     
 

 
 

 
 ÈAS� 10 STABILITA A REAKTIVITA 
 
10.1. REAKTIVITA:  Pozrite ïalej uvedené èasti. 
 
10.2. CHEMICKÁ STABILITA:  Za be�ných podmienok je produkt stabilný. 
 
10.3. MO�NOS� NEBEZPEÈNÝCH REAKCIÍ:  K nebezpeènej polymerizácii nedochádza. 
 

10.4. PODMIENKY, KTORÝCH SA TREBA VYVAROVA� 

:  Nadmerné teplo. Vysokoenergetické zápalné zdroje. 
 

10.5. NEKOMPATIBILNÉ MATERIÁLY:   Silné oxidaèné èinidlá 
 

10.6. NEBEZPEÈNÉ ZLO�KY VZNIKAJÚCE PRI ROZKLADE:  Pri teplotách okolia sa materiál nerozkladá. 
 
 
ÈAS� 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
 

11.1. INFORMÁCIE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚÈINKOCH 
 

Riziková trieda  Závery / pozorovania 
Inhalácia  
AKÚTNA TOXICITA:  �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Minimálne toxický. Zalo�ené na hodnotení zlo�iek. 

Podrá�denie: �iadne údaje koncového bodu 
pre materiál. 

Pri manipulácii pri normálnej teplote okolia nehrozí nebezpeèie. 

Po�itie  
AKÚTNA TOXICITA: �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Minimálne toxický. Zalo�ené na hodnotení zlo�iek. 

Poko�ka  
AKÚTNA TOXICITA: �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Minimálne toxický. Zalo�ené na hodnotení zlo�iek. 

Poleptanie ko�e/Podrá�denie: �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Pri teplote okolia mô�e vyvola� zanedbate¾né podrá�denie ko�e. 
Zalo�ené na hodnotení zlo�iek. 

Oko   
Vá�ne po�kodenie oèí/Podrá�denie: �iadne 
údaje koncového bodu pre materiál. 

Mô�e vyvola� mierne, krátkodobé podrá�denie oèí. Zalo�ené na 
hodnotení zlo�iek. 

Senzibilizácia   
Respiraèná senzibilizácia: �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Senzibilizaèné úèinky na dýchacie cesty sa nepredpokladajú. 

SENZIBILIZÁCIA KO�E: �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Senzibilizaèné úèinky na ko�u sa nepredpokladajú. Zalo�ené na 
hodnotení zlo�iek. 

Vdýchnutie: Údaje sú k dispozícii. Nepredpokladá sa, �e by i�lo o aspiraèné nebezpeèenstvo. Záver 
vychádza z fyzikálnochemických vlastností materiálu. 
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Mutagenita zárodoèných buniek: �iadne 
údaje koncového bodu pre materiál. 

Mutagénne úèinky na zárodoèné bunky sa nepredpokladajú. 
Zalo�ené na hodnotení zlo�iek. 

Karcinogenita: �iadne údaje koncového 
bodu pre materiál. 

Nepredpokladá sa, �e by spôsoboval rakovinu. Zalo�ené na 
hodnotení zlo�iek. 

Reprodukèná toxicita: �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Toxické úèinky na reprodukciu sa nepredpokladajú. Zalo�ené na 
hodnotení zlo�iek. 

Laktácia: �iadne údaje koncového bodu pre 
materiál. 

Nepredpokladá sa, �e by spôsoboval po�kodenie u dojèených 
detí. 

�pecifická toxicita pre cie¾ový orgán 

(STOT) 
 

Jednorazová expozícia: �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Nepredpokladá sa, �e by spôsoboval po�kodenie orgánov u� pri 
jednorazovej expozícii. 

Opakovaná expozícia: �iadne údaje 
koncového bodu pre materiál. 

Nepredpokladá sa, �e by spôsoboval po�kodenie orgánov pri 
dlhodobej alebo opakovanej expozícii. Zalo�ené na hodnotení 
zlo�iek. 

 
 

ÏAL�IE INFORMÁCIE 

             O samotnom produkte:   
 
Oleje pre naftlové motory: Pri testoch na zvieratách sa neukázali ako karcinogénne. Pou�ité a nepou�ité oleje pre 
naftové motory nevyvolali �iadne karcinogénne úèinky pri �túdiách chronického naná�ania na ko�u mi�í.  Oleje 
pou�ívané v benzínových motoroch sa mô�u sta� nebezpeèné a vykazujú nasledovné vlastnosti: Karcinogénne pri 
testoch na zvieratách. Spôsobujú mutáciu in vitro. Mo�ný alergen a fotoalergen. Obsahuje polycyklické aromatické 
zlúèeniny (PAC) zo spalovania benzínu a/alebo produkty tepelného rozkladu. 
Obsahuje: 

Syntetické základové oleje: Na základe laboratórnych �túdií rovnakých alebo podobných látok, sa pri be�ných 
podmienkach pou�itia neoèakáva, �e by mali záva�ný vplyv na zdravie. Nie je mutagénny ani genotoxický. Pri testoch 
na zvieratách a ¾uïoch nebol senzibilizujúci. 
 
 
 
 
 
ÈAS� 12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 
Uvedené informácie sú zalo�ené na dostupných údajoch o tomto materiále, o zlo�kách tohoto materiálu a podobných 
materiáloch. 
 

12.1. TOXICITA    
             Látka -- Nepredpokladá sa �kodlivý úèinok na vodné organizmy. 
 

12.2. STÁLOS� A ODBÚRATE¼NOS�  Nie je urèený. 
     
 

12.3. BIOAKUMULAÈNÝ POTENCIÁL  Nie je urèený. 
 

12.4. MOBILITA V PÔDE  
             Zlo�ka základového oleja -- Produkt má nízku rozpustnos�, na hladine pláva a predpokladá sa, �e bude 

prenika� z vody na zem.  Predpokladá sa rozlo�enie na usadeniny a pevné látky obsiahnuté v odpadovej vode. 
 

12.5. PERZISTENTNOS�, BIOAKUMULÁCIA A TOXICITA PRE LÁTKY 

 Tento výrobok nie je látkou (ani neobsahuje látku), ktorá je PBT alebo vPvB. 
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12.6. INÉ NEPRIAZNIVÉ ÚÈINKY 

 Nepredpokladajú sa �iadne nepriaznivé úèinky. 
 

     
 

 
  
 
 

 
 
 ÈAS� 13 INFORMÁCIE O ZNE�KODÒOVANÍ 
 
Doporuèenie na likvidáciu sa vz�ahuje na produkt v takom v stave v akom je dodávaný. Likvidácia musí by� 
uskutoènená v súlade s príslu�nými právnymi predpismi a musí zodpoveda� charakteru produktu v èase jeho likvidácie.  

 

13.1. SPÔSOBY SPRACOVANIA ODPADOV 
 Produkt je vhodný na spa¾ovanie v uzavretej kontrolovanej peci ako palivo, alebo sa zodpovedajúcim 
spôsobom mô�e zlikvidova� v spa¾ovni pri ve¾mi vysokej teplote, aby sa zabránilo tvorbe nie�iadúcich splodín. 
Chráòte �ivotné prostredie. Pou�itý olej odovzdajte na urèených zberných miestach. Minimalizujte kontakt 
s poko�kou. Nemie�ajte pou�ité oleje s rozpú��adlami, brzdovými kvapalinami ani chladiacimi kvapalinami.  
  

REGULAÈNÉ INFORMÁCIE O ZNE�KODÒOVANÍ  
 

Európsky kód odpadu:  13 02 06* 
 
Poznámka: Tieto kódy sú stanovené na základe be�ného pou�itia tohoto produktu a nemusia zoh¾adnova� 
kontaminujúce látky, ktoré vznikajú dôsledkom skutoèného pou�itia. Producenti odpadu musia sledova� 
skutoèné pou�itie a zneèis�ujúce látky a stanovi� zodpovedajúce kódy odpadu. 
 
Tento materiál je pova�ovaný za nebezpeèný odpad pod¾a zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch, v zmysle 
vyhlá�ky 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a smernice 91/689/EEC o nebezpeèných 
odpadoch a podlieha opatreniam tejto smernice okrem prípadu, keï sa na neho vz�ahuje èlánok 1(5) tejto 
smernice. 
 
 
 

 Varovné upozornenie na prázdnej nádobe Výstraha týkajúca sa ( kontaminovaných) prázdnych nádob:  
Vyprázdnené nádoby mô�u by� nebezpeèné, preto�e sa v nich mô�u nachádza� zvy�ky pôvodného obsahu.  Bez 
zvlá�tnych pokynov sa vyprázdnené nádoby nepokú�ajte ani opä� naplni�, ani èisti�.  Z prázdnych nádob (sudov) treba 
úplne vypusti� obsah a bezpeène ich ulo�i� do doby, kým budú bezpeèným spôsobom recyklované alebo zlikvidované.  
Recykláciu, renováciu alebo likvidáciu vyprázdnených nádob má vykonáva� kvalifikovaná osoba s príslu�nou licenciou 
a v súlade s platnými predpismi.  U TÝCHTO NÁDOB SÚ ZAKÁZANÉ NASLEDUJÚCE OPERÁCIE: TLAKOVANIE, 
ZVÁRANIE, TVRDÉ SPÁJKOVANIE, MÄKKÉ SPÁJKOVANIE, VÀTANIE, BRÚSENIE. OKREM TOHO JE ZAKÁZANÉ 
VYSTAVOVA� VYPRÁZDNENÉ NÁDOBY TEPLU, PLAMEÒU, ZDROJOM ISKRENIA, STATICKEJ ELEKTRINE 
ALEBO INÝM ZDROJOM ZÁ�IHU.  ZA VY��IE UVEDENÝCH PODMIENOK MÔ�U VYPRÁZDNENÉ NÁDOBY 
EXPLODOVA� A SPÔSOBI� ZRANENIE ALEBO SMR�. 
 
 
 ÈAS� 14 INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE 
 

CESTNÁ DOPRAVA (ADR/RID):   14.1-14.6 Neregulované pre cestnú dopravu 
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VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY (ADNR/ADN):   14.1-14.6 Neregulované pre rieènu dopravu 
            
 

 

DOPRAVA PO MORI (IMDG):   14.1-14.6 Neregulované pre dopravu po mori podla kódu IMDG. 
          

 

MORE (dohovor MARPOL 73/78 � príloha II): 

 14.7.  Doprava vo¾ne lo�eného materiálu pod¾a prílohy II dohovoru MARPOL 73/78 a kódexu IBC 
  Nie je klasifikované pod¾a prílohy II 

 
 

LETECKÁ DOPRAVA (IATA):   14.1-14.6 Neregulované pre leteckú dopravu. 
           
 

 
 ÈAS� 15 REGULAÈNÉ INORMÁCIE 

 

REGULAÈNÉ CHARAKTERISTIKY A PLATNÉ ZÁKONY A SMERNICE 
 

Uvedené alebo udelená výnimka z povinnosti uvedenia (oznamovania) v nasledujúcich zoznamoch 

chemických látok:   AICS, DSL, IECSC, KECI, PICCS, TSCA 

               �peciálne prípady: 
 

Zásoby Stav 
ENCS Obmedzenie pou�itia 

 
 

 

 

15.1. BEZPEÈNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNE PREDPISY A LEGISLATÍVA �PECIFICKÁ PRE 

LÁTKU ALEBO ZMES 
 
Platné smernice a predpisy:  
  
               1907/2006 [... o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)... 
a jeho zmeny a doplnky] 
               689/2008/ES [...o vývoze a dovoze nebezpeèných chemikálií a jeho zmeny a doplnky] 
               1272/2008 [o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí ... a jeho zmeny a doplnky] 
 
Informácie o akýchko¾vek opatreniach alebo obmedzeniach, ktoré vy�adujú vy��ie uvedené nariadenia 
a smernice, nájdete v príslu�nej legislatíve EÚ a národnej legislatíve. 
 
 
 

 

 
 
15.2. HODNOTENIE CHEMICKEJ BEZPEÈNOSTI 
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Informácie REACH:  Pre jednu alebo viacero látok nachádzajúcich sa v tomto materiáli sa uskutoènilo hodnotenie 
chemickej bezpeènosti. 
 
 
 
ÈAS� 16 ÏAL�IE INFORMÁCIE 
 
 
 
LITERATÚRA:   Zdroje informácií pou�ité pri príprave tejto karty bezpeènostných údajov zahàòajú jeden alebo viacero 
z nasledujúcich: výsledky z interných alebo dodávate¾ských toxikologických �túdií, dokumentácia výrobkov organizácie 
CONCAWE, publikácie iných odvetvových zdru�ení, napríklad Konzorcia REACH pre uh¾ovodíkové rozpú��adlá EÚ, 
rozsiahle súhrny výrobkov programu HPV USA, databáza IUCLID EÚ, publikácie NTP USA a ïal�ie zdroje pod¾a 
potreby. 
 

 

Zoznam skratiek a akronymov, ktoré by mohli (ale nemusia) by� pou�ité v tejto karte bezpeènostných údajov: 

Akronym Úplný text 

Neuvádza sa Nevz�ahuje sa 
Nestanovené Nestanovené 
nie je evidentné Nestanovené 
VOC Prchavá organická zlúèenina 
AICS Austrálsky zoznam chemických látok 
Osobné expozièné 
limity stanovené 
organizáciou AIHA 

Expozièné limity pre pracovné prostredie pod¾a organizácie American Industrial Hygiene 
Association 

ASTM ASTM International, pôvodne známa ako American Society for Testing and Materials (ASTM) 
DSL Zoznam tuzemských látok (Kanada) 
EINECS Európsky zoznam existujúcich komerèných látok 
ELINCS Európsky zoznam notifikovaných chemických látok 
ENCS Zoznam existujúcich a nových chemických látok (japonský zoznam) 
IECSC Zoznam existujúcich chemických látok v Èíne 
KECl Kórejský zoznam existujúcich chemikálií 
NDSL Zoznam netuzemských látok (Kanada) 
Novozélandský 
zoznam chemikálií 

Novozélandský zoznam chemikálií 

PICCS Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok 
TLV Prahová limitná hodnota (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
TSCA Toxic Substances Control Act (zoznam USA) 
UVCB Látky s neznámym alebo premenlivým zlo�ením, komplexné reakèné produkty alebo biologické 

materiály 
LC Letálna koncentrácia 
LD Letálna dávka 
LL Letálne za�a�enie 
EC Úèinná koncentrácia 
EL Úèinné za�a�enie 
NOEC No Observable Effect Concentration (koncentrácia, pri ktorej nie je pozorovate¾ný �iadny úèinok) 
NOELR No Observable Effect Loading Rate (miera za�a�enia, pri ktorej nie je pozorovate¾ný �iadny úèinok) 
 
 

Plné znenie skrátene uvedených R-viet v èasti 2 a 3 tejto karty bezpeènostných údajov (len pre informáciu): 
R53; Mô�e spôsobit dlhodobé �kodlivé úèinky vo vodnej zlo�ke �ivotného prostredia. 
 

K¼ÚÈ KU KÓDOM H OBSIAHNUTÝM V ÈASTI 3 TOHTO DOKUMENTU (len na informaèné úèely): 

Asp. Tox. 1 H304: Mô�e by� smrte¾ný po po�ití a vniknutí do dýchacích ciest; aspirácia, kat. 1 
Skin Irrit. 2 H315: Drá�di ko�u; �ieravos�/drá�divos� pre ko�u, kat. 2 
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Eye Dam. 1 H318: Spôsobuje vá�ne po�kodenie oèí; vá�ne po�kodenie/podrá�denie oèí, kat. 1 
[Vodné akútne 2 H401]: Jedovatý pre vodné organizmy, akútna env. tox., kat. 2 
Aquatic Chronic 2 H411: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými úèinkami; chronická env. toxicita, kat. 2 
Aquatic Chronic 4 H413: Mô�e ma� dlhodobé �kodlivé úèinky na vodné organizmy; chronická env. toxicita, kat. 4 
 

 

Táto karta bezpeènostných údajov obsahuje nasledovné revízie: 
Zmeny revízie. 
Èas� 01: Po�tová adresa firmy informácia bola zmenená. 
Èas� 05: Nebezpeèné produkty spa¾ovania informácia bola zmenená. 
Èas� 15: EÚ po�iadavky na súpis materiálu - Hlavièka informácia bola zmenená. 
Zlo�enie: Tabu¾ka zlo�iek pre REACH informácia bola zmenená. 
Zlo�enie: Tabu¾ka zlo�iek informácia bola zmenená. 
  
  
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informácie a doporuèenia uvedené v tomto dokumente sú pod¾a najlep�ích znalostí a presvedèenia spoloènosti 
ExxonMobil presné a spo¾ahlivé ku dòu ich vydania.  
Aby ste sa uistili, �e tento dokument je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii, mô�ete kontaktova� 
spoloènos� ExxonMobil. Informácie a odporúèania sú poskytnuté pre uvá�enie a kontrolu u�ívate¾a. Je zodpovednos�ou 
u�ívate¾a presvedèi� sa o vhodnosti výrobku pre daný úèel. Ak odberate¾ mení balenie výrobku, je zodpovednos�ou 
u�ívate¾a presvedèi� sa, èi sú prilo�ené nevyhnutné zdravotné a bezpeènostné informácie s/alebo na balení. V�etkým, 
ktorí budú s výrobkom manipulova� alebo ho pou�íva�, musia by� oznámené príslu�né varovania a postupy pre 
bezpeènú manipuláciu. Meni� tento dokument je prísne zakázané. Termín "ExxonMobil" je pou�itý len pre svoju 
vhodnos� a mô�e zahàòa� ktorúko¾vek zo spoloèností ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, alebo 
ktorúko¾vek z pridru�ených spoloèností, v ktorej tieto spoloènosti majú priamu alebo nepriamu  
úèas�.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Len na interné pou�itie. 

 

 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A 
 
 DGN:  7084639XSK  (1011885) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRÍLOHA 
Pre tento materiál sa príloha nevy�aduje. 
 
 
 
 




