
ODDÍL 1: Identifikace látky/sm�si a spolenosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název/Název
výrobku:

LGWM 1

1.2. PYísluaná urená pou�ití látky nebo sm�si a nedoporuená pou�ití

Doporuené pou�ití: Mazivo.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpenostního listu
Dodavatel
Spolenost/podnik: SKF MPT
Adresa: Meidoornkade 14
PS (Poatovní sm�rovací íslo): 3992 AE
City: AE Houten
Krajina: NIZOZEMÍ
Email: support.mpt@skf.com
Telefon: +31 30 6307200
Domovská stránka: www.skf.com

1.4. Telefonní íslo pro naléhavé situace

224 919 293 / 224 915 402 (Toxikologické informaní stYedisko)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpenosti

2.1. Klasifikace látky nebo sm�si

CLP-klasifikace: Skin Sens. 1;H317

Nejzáva�n�jaí akodlivé vlivy: Mo�e vyvolat alergickou ko�ní reakci.

2.2. Prvky oznaení
Piktogramy

Signální slovo: Varování
Obsahuje

Látka: Naftenové kyseliny, soli bizmutu; Naftenové kyseliny;
Výstra�né upozorn�ní
H317 Mo�e vyvolat alergickou ko�ní reakci.
Bezpenostní upozorn�ní
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P280 Pou�ívejte ochranné rukavice.

2.3. Dalaí nebezpenost

Produkt neobsahuje �ádné látky PTB (stálá, bioakumulativní a toxická) ani vPvB (velmi stálá a velmi bioakumulativní).
Vlastnosti vyvolávající naruaení innosti endokrinního systému: }ádné nejsou známy.

ODDÍL 3: Slo�ení/informace o slo�kách

3.2. Sm�si

Látka
íslo CAS/ íslo ES/

Registraní íslo
REACH

Koncentrace Poznámka CLP-klasifikace

Naftenové kyseliny, soli
bizmutu

85736-59-0
288-470-5
01-2120769500-56

2,5 - 5 % Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319

Naftenové kyseliny 1338-24-5
215-662-8 < 1 %

Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319

Plné zn�ní H- / EUH-v�t je uvedeno v Oddílu 16.

KomentáYe ke slo�ení: <3% DMSO (IP 346)

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Vdechování: Vyhledejte erstvý vzduch. V pYípad� pYetrvávajících potí�í vyhledejte lékaYskou pomoc.

Po�ití: Dokladn� si vypláchn�te ústa a po malých douacích vypijte 1 a� 2 sklenice vody. V pYípad�
pYetrvávajících potí�í vyhledejte lékaYskou pomoc.

Kontakt s poko�kou: OdstraIte kontaminovaný od�v. Omyjte ko�i mýdlem a vodou. V pYípad� pYetrvávajících
potí�í vyhledejte lékaYskou pomoc.

Kontakt s oima: Oplachujte vodou (nejlépe pomocí oního výplachu), dokud podrá�d�ní neustoupí. Pokud
pYíznaky pYetrvají, vyhledejte radu lékaYe.

Vaeobecný: PYi pYíchodu lékaYské pomoci uka�te lékaYi bezpenostní list nebo atítek.

4.2. Nejdole�it�jaí akutní a opo�d�né symptomy a úinky

PYi kontaktu s poko�kou mo�e zposobit pYecitliv�lost. PYíznaky zahrnují zervenání, sv�d�ní, puchýYkování a zvYedovat�ní -
asto pomalu se vyvíjející.

4.3. Pokyn týkající se okam�ité lékaYské pomoci a zvláatního oaetYení

OaetYujte podle symptomo. Nevy�aduje okam�ité odborné oaetYení.

ODDÍL 5: OpatYení pro haaení po�áru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: Haste práakem, p�nou, CO2 nebo vodní mlhou. Pro chlazení nezapálených zásob pou�ijte
vodu nebo vodní mlhu.

Nevhodná hasiva: Nepou�ívejte proud vody, proto�e by mohl rozaíYit oheI.

5.2. Zvláatní nebezpenost vyplývající z látky nebo sm�si
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Nevzn�tlivý, ale hoYlavý. Produkt se pYi spalování rozkládá a mohou vznikat následující toxické plyny: Oxid uhelnatý a oxid
uhliitý.

5.3. Pokyny pro hasie

Pokud to lze provést bez rizika, pYesuIte nádoby z nebezpené oblasti. Vyvarujte se nadýchání výpar a kouYových plyno -
vyhledejte erstvý vzduch. Pou�ijte samostatný dýchací pYístroj a chemický ochranný od�v jenom pYi pravd�podobném
osobním (t�sném) kontaktu.

ODDÍL 6: OpatYení v pYípad� náhodného úniku

6.1. OpatYení na ochranu osob, ochranné prostYedky a nouzové postupy

Pro pracovníky krom�
pracovníko zasahujících v
pYípad� nouze:

Dr�te se proti v�tru / v dostatené vzdálenosti od zdroje. Noste bezpenostní brýle, pokud
je riziko postYíkání oí. Pou�ívejte rukavice.

Pro pracovníky zasahující v
pYípad� nouze:

Navíc k výae uvedenému: Doporuuje se ochranný od�v ekvivalentní EN 368, typ 3.

6.2. OpatYení na ochranu �ivotního prostYedí

ZabraIte vniknutí rozlitého / rozsypaného produktu do odpadních stok a / nebo povrchových vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro iat�ní

Rozlitou látku zadr�te a absorbujte pomocí písku nebo jiného absorpního materiálu a pYeneste do vhodné nádoby na odpad.
Drobné rozlité mno�ství setYete hadYíkem.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Typ ochranného prostYedku naleznete v oddíle 8. Instrukce pro likvidaci - viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. OpatYení pro bezpené zacházení

Produkt pou�ívejte pYi dobrém v�trání. Musí být k dispozici tekoucí voda a zaYízení pro vyplachování oí. PYed pYestávkami,
pYed pou�itím sociálního zaYízení / WC a na konci práce si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpené skladování látek a sm�sí vetn� nesluitelných látek a sm�sí

Skladujte bezpen�, mimo dosah d�tí a odd�len� od potravin, krmiv, léiv atd. Uchovávejte v pevn� uzavYeném povodním
balení. Nevystavujte úinkom tepla (napY. slunenímu svitu). Skladujte v suchém, chladném, dobYe v�traném prostYedí.
Neskladujte spolu s t�mito materiály: Silné oxidanty.

7.3. Specifické konené/specifická konená pou�ití

}ádné.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostYedky

8.1. Kontrolní parametry
Mezní hodnoty expozice pYi práci

Název
substance Doba trvání faktor pYepotu

na ppm mg/m³ fiber/cm3 KomentáY Poznámky
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Oleje minerální PEL 5

 Hranice
expozice pro:
Oleje minerální
(aerosol)

Oleje minerální NPK-P 10

 Hranice
expozice pro:
Oleje minerální
(aerosol)

NPK-P = Nejvyaaí pYípustná koncentrace

PEL = PYípustný expoziní limit

M�Yicí metody: Dodr�ování mezních hodnot expozice v pracovním prostYedí lze zkontrolovat pomocí
opatYení na ochranu zdraví pYi práci.

Právní základ: NaYízení vlády ze dne 10. kv�tna 2021, kterým se m�ní naYízení vlády . 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pYi práci, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso
(NaYízení vlády . 195/2021 Sb.)

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly: Pou�ívejte ní�e uvedené osobní ochranné prostYedky.

Osobní ochranné pomocky,
ochrana oí/oblieje:

Noste bezpenostní brýle, pokud je riziko postYíkání oí. Ochrana oí musí splIovat
po�adavky standardu EN 166.

Osobní ochranné pomocky,
ochrana ko�e:

Pou�ívejte rukavice. Typ materiálu: Nitrilový kauuk. Pro tento produkt nebyla stanovena
rezistenníí doba. asto si vym�Iujte rukavice . Rukavice musí splIovat po�adavky
standardu EN 374.
Vhodnost a odolnost rukavic závisí na pou�ití, napY. etnosti a trvání kontaktu, tlouaece
materiálu rukavice, funknosti a chemické odolnosti. V�dy se pora�te s dodavatelem
rukavic.

Osobní ochranné pomocky,
ochrana dýchacího ústrojí:

Nepo�aduje se.

Omezování expozice �ivotního
prostYedí:

Zajist�te dodr�ování místních emisních pYedpiso.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Parametr Hodnota/jednotka

Stav Pasta
Barva Oran�ová
Zápach Charakteristický
Rozpustnost Nerozpustný v následujících látkách: Voda.

Parametr Hodnota/jednotka Poznámky
Prahová hodnota zápachu }ádné údaje
Bod tání }ádné údaje
Bod tuhnutí }ádné údaje
Poátení bod varu a rozmezí bodu varu }ádné údaje
HoYlavost (pevné látky, plyny) }ádné údaje
Meze hoYlavosti }ádné údaje
Meze výbuanosti }ádné údaje
Bod vzplanutí > 150 °C
Teplota samovznícení }ádné údaje
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Teplota rozkladu }ádné údaje
pH (roztok pro pou�ití) }ádné údaje
pH (koncentrát) }ádné údaje
Kinematická viskozita > 20,5 mm2/s (40 °C)
Viskozita }ádné údaje
Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda }ádné údaje
Tlak páry }ádné údaje
Hustota < 1000 kg/m³ (25 °C)
Pom�rná hustota, pára }ádné údaje
Hustota páry }ádné údaje
Relativní hustota (nasycenost, vzduch) }ádné údaje
Vlastnosti ásti }ádné údaje

9.2. Dalaí informace
Parametr Hodnota/jednotka Poznámky

Výbuané vlastnosti Nevýbuané
VOC (t�kavé organické sloueniny): 0 %

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje s t�mito látkami: Silné oxidanty.

10.2. Chemická stabilita

PYi pou�ití v souladu s pokyny dodavatele je produkt stabilní.

10.3. Mo�nost nebezpených reakcí

}ádné nejsou známy.

10.4. Podmínky, kterým je tYeba zabránit

Nevystavujte úinkom tepla (napY. slunenímu svitu).

10.5. Nesluitelné materiály

Silné oxidanty.

10.6. Nebezpené produkty rozkladu

Produkt se pYi spalování nebo zahYátí na vysoké teploty rozkládá a mohou vznikat následující toxické plyny: Oxid uhelnatý a
oxid uhliitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tYídách nebezpenosti vymezených v naYízení (ES) . 1272/2008

Akutní toxicita - orální
LGWM 1

Organismus Typ testu Doba expozice Hodnota Záv�r Testovací
metoda Pou�ité zdroje

LD50 5238,60 mg/kg Vypoítané

Naftenové kyseliny, cas-no 1338-24-5
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Organismus Typ testu Doba expozice Hodnota Záv�r Testovací
metoda Pou�ité zdroje

Potkan LD50 3000 mg/kg

Po�ití mo�e zposobit nevolnost / neklid. Produkt nemusí být klasifikován. Na základ� existujících údajo se má za to, �e
klasifikaní kritéria jeat� nebyly spln�ny.

Akutní toxicita - dermální
LGWM 1

Organismus Typ testu Doba expozice Hodnota Záv�r Testovací
metoda Pou�ité zdroje

LD50 3305 mg/kg Vypoítané

Naftenové kyseliny, cas-no 1338-24-5

Organismus Typ testu Doba expozice Hodnota Záv�r Testovací
metoda Pou�ité zdroje

Králík LD50 > 20000 mg/kg

Produkt nemusí být klasifikován. Na základ� existujících údajo se má za to, �e klasifikaní kritéria jeat� nebyly spln�ny.

Akutní toxicita - inhalaní: Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

Poleptání/podrá�d�ní ko�e: Mo�e drá�dit ko�i - mo�e zposobit zervenání. Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební
údaje nejsou k dispozici.

Vá�né poakození oí /
podrá�d�ní oí:

Mo�e zposobit podrá�d�ní oí Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební údaje nejsou k
dispozici.

Alergická reakce dýchacího
ústrojí nebo ko�e:

PYi kontaktu s poko�kou mo�e zposobit pYecitliv�lost. PYíznaky zahrnují zervenání,
sv�d�ní, puchýYkování a zvYedovat�ní - asto pomalu se vyvíjející.

Mutagenita v zárodených
buIkách:

Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

Karcinogenní vlastnosti: Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci: Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

Jednorázová expozice STOT: Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

Opakovaná expozice STOT: Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

Nebezpenost pYi vdechnutí: Produkt nemusí být klasifikován. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

11.2. Informace o dalaí nebezpenosti

Vlastnosti vyvolávající naruaení
innosti endokrinního systému:

}ádné nejsou známy.

Dalaí toxikologické vlivy: }ádné nejsou známy.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Naftenové kyseliny, cas-no 1338-24-5
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Organismus Druhy Doba expozice Typ testu Hodnota Záv�r Testovací
metoda Pou�ité zdroje

Ryby Lepomis
macrochirus 96hLC50 5,6 mg/l

Produkt nemusí být klasifikován. Na základ� existujících údajo se má za to, �e klasifikaní kritéria jeat� nebyly spln�ny.

12.2. Perzistence a rozlo�itelnost

NepYedpokládá se biologická odbouratelnost. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulaní potenciál

Bioakumulace není oekávaná. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v pod�

NepYedpokládá se mobilita v pod�. Zkuaební údaje nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje �ádné látky PTB (stálá, bioakumulativní a toxická) ani vPvB (velmi stálá a velmi bioakumulativní).

12.6. Vlastnosti vyvolávající naruaení innosti endokrinního systému

}ádné nejsou známy.

12.7. Jiné nepYíznivé úinky

Ropné produkty mohou zposobit zneiat�ní pody a vody.

N�mecká klasifikace zneiat�ní vod (WGK): 1

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraIování

13.1. Metody nakládání s odpady

Vyvarujte se vylití do odpadních kanálo i povrchových vod. Pokud se produkt tak, jak je dodáván, stane odpadem, nesplIuje
kritéria pro nebezpený odpad (Sm. 2008/98/EU). Likvidace musí probíhat v souladu s platnými regionálními, národními a
místními zákony a pYedpisy. Místní pYedpisy mohou být pYísn�jaí ne� regionální nebo národní po�adavky. Prázdný istý obal
dejte k recyklaci. Nevyiat�ný obal zlikvidujte prostYednictvím místního systému odstraIování odpado.

Kategorie odpado: Kód EWC: Závisí na oboru/odv�tví a pou�ití, napYíklad: 13 08 99* Odpady jinak blí�e
neurené

Absorbent/textil kontaminovaný produktem: kód EWC: 15 02 03 Absorbenty, filtraní
materiály, ut�rky a jiné ochranné od�vy, ne� jsou uvedeny v 15 02 02.

ODDÍL 14: Informace pro pYepravu

14.1. UN íslo nebo ID íslo: Nevztahuje se. 14.4. Obalová skupina: Nevztahuje se.
14.2. Oficiální (OSN)
pojmenování pro pYepravu:

Nevztahuje se. 14.5. Nebezpenost pro
�ivotní prostYedí:

Nevztahuje se.

14.3. TYída/tYídy nebezpenosti
pro pYepravu:

Nevztahuje se.

14.6. Zvláatní bezpenostní opatYení pro u�ivatele

}ádné.
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14.7. NámoYní hromadná pYeprava podle nástrojo IMO

Nevztahuje se.

Dalaí informace: Produkt není pokryt pravidly pro pYepravu nebezpeného zbo�í.

ODDÍL 15: Informace o pYedpisech

15.1. PYedpisy týkající se bezpenosti, zdraví a �ivotního prostYedí/specifické právní pYedpisy týkající se
látky nebo sm�si

Zvláatní ustanovení: Zvláatní opatrnost je nutno v�novat zam�stnancom do 18 let. Mláde� do 18 let by nem�la
provád�t �ádnou práci zposobující nebezpenou expozici tomuto produktu.

Vztahuje se:
Sm�rnice Rady (ES) o ochran� mladistvých pracovníko.

15.2. Posouzení chemické bezpenosti
Registraní íslo REACH Název substance

01-2120769500-56 Naftenové kyseliny, soli bizmutu

ODDÍL 16: Dalaí informace

PYedcházející verze a indikace zm�n
Verze Revize Zodpov�dný Zm�ny

2.2.0 28. 8. 2022 Bureau Veritas HSE/ SRU 1-3, 8-9, 11-12, 15-16

Skratky: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Dalaí informace: Tento bezpenostní list byl vytvoYen a platí výhradn� pro tento produkt. Je zalo�en na
naaich souasných znalostech a informacích, které byl dodavatel o produktu schopen
dodat v dob� pYípravy. Bezpenostní datový list vyhovuje platným zákonom pro vytváYení
bezpenostních datových listo podle naYízení 1907/2006/ES (REACH) v platném zn�ní.

Pokyny pro akolení: PYedpokladem mo�e být dokladná znalost této karty bezpenostních údajo.

Klasifikaní metoda: Výpoet zalo�ený na rizicích známých slo�ek.

Seznam relevantních H-v�t
H315 Drá�dí ko�i.
H317 Mo�e vyvolat alergickou ko�ní reakci.
H319 Zposobuje vá�né podrá�d�ní oí.

Krajina: CZ
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