BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení EU č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)
Název výrobku: HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant

Datum vydání (revize): 5. 10. 2019

Kód výrobku: 8DX 355 370-011, 8DX 355 370-031

Vá
1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku
1.1 Identifikátor výrobku:

HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi:
Mazivo pro vysoké teploty
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
Distributor v ČR:
Jméno nebo obchodní jméno: HELLA CZ, s.r.o.
Adresa:
Revoluční 785, 285 22 – Zruč nad Sázavou
Identifikační číslo (IČO):
47549084
Telefon:
+420 327 536 425
Fax:
+420 327 536 421
Email:
hella.cz@hella.com
Zahraniční výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno: HELLA PAGID GmbH
Adresa:
Lüschershofstr. 80, 45356 Essen, Německo
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace (24 hodin denně):
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2
+420 224 919 293, +420 224 915 402

2. Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Dle předpisu EU 1272/2008 (CLP): není klasifikován
Dle 1999/45/ES (REACH): není klasifikován
2.2 Prvky označení předpisu EU 1272/2008 (CLP):
Signální slovo:
není
Symbol nebezpečí:
nejsou
H-věty:
žádné
P-věty:
žádné
Další označení:
není
Prvky označení předpisu 1999/45/ES (REACH):
Symbol nebezpečí:
není
R-věty:
žádné
S-věty:
žádné
2.3 Další nebezpečnost:
Při dodržení doporučených podmínek použití není nebezpečný.

3. Složení nebo informace o složkách
Směs: Mazivo, směs minerálních olejů.
Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší předpisu EU 1272/2008 (CLP).

4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci:
Při zasažení očí: Ihned promyjte oči velkým množstvím vody (nejméně 10 minut) při násilně otevřených
víčkách. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Zasaženou pokožku umyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem. Vyměňte
veškeré kontaminované kusy oděvu.
Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě obtíží vyhledejte lékaře.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte 1-2 sklenice vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékaře.
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4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:
Údaje nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
Viz kapitola 4.1

5. Opatření pro hašení požáru
5.1 Vhodná hasiva:
Je možné použít všechna běžně dostupná hasiva.
5.2 Nevhodná hasiva:
plný proud vody
5.3 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi:
Při požáru se mohou uvolňovat škodlivý plyny.
5.4 Pokyny pro hasiče:
Použijte dýchací přístroj a další ochranné pomůcky.

6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Použijte ochranné pomůcky.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace, povrchových a podzemních vod.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Odstraňte mechanicky. Likvidujte v souladu s platnými předpisy (kapitola 13).
6.4 Odkaz na jiné oddíly:
Další informace viz oddíl 8.

7. Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:
Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití si důkladně umyjte ruce.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:
Zajistěte dostatečné větrání. Skladujte na suchém chladném místě.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:
mazivo pro vysoké teploty

8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry:
Expoziční limity – směs: Data nejsou k dispozici.
8.2 Omezování expozice pracovníků:
Kontrolní postupy:
nejsou
Ochrana osob:
Zajistěte dostatečné větrání. Používejte ochranné rukavice (přírodní guma,
nitril, polychloropren splňující EN 374), ochranné brýle a ochranný oděv.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Vzhled:
pasta
Barva:
hnědá
Zápach (vůně):
charakteristický
pH:
nelze použít
Teplota varu:
nelze použít
Bod vzplanutí:
nelze použít
Dolní mez výbušnosti:
data nejsou k dispozici
Horní mez výbušnosti:
data nejsou k dispozici
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Hustota (při 20 °C):
Rozpustnost ve vodě:
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Tenze par (při 20 °C):
Samovznícení:
Teplota rozkladu:
Viskozita (při 25 °C):
9.2 Další informace
Obsah pevné složky:
VOC:

data nejsou k dispozici
nerozpustný
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
data nejsou k dispozici
500 – 1300 mPa.s
6%
0%

10. Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita:
Nejsou známy nebezpečné reakce, jestliže se používá k zamýšlenému účelu.
10.2 Chemická stabilita:
Za běžných podmínek je stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:
Nejsou známy nebezpečné reakce, jestliže se používá k zamýšlenému účelu.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:
Nejsou, jestliže se používá k zamýšlenému účelu
10.5 Neslučitelné materiály:
Nejsou, jestliže se používá k zamýšlenému účelu.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
Nejsou, jestliže se používá podle návodu.

11. Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích:
Podle současných poznatků není přípravek nebezpečný, pokud je používán dle návodu.

12. Ekologické informace
Zabraňte vniknutí přípravku do veřejné kanalizace, povrchových a podzemních vod.

13. Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady:
Produkt: Tento materiál je třeba likvidovat bezpečným způsobem. Pouze malé množství přípravku smí být
likvidováno s domovním odpadem. Nepřipusťte vniknutí přípravku do kanalizace. Musí být likvidován v
souladu se zákonem o odpadech 31/2011 Sb. v platném znění.
Kontaminovaný obal: Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 31/2011
Sb. a 477/2001 Sb. v platném znění.

14. Informace pro přepravu
14.1 Číslo OSN:
není
14.2 Příslušný název OSN pro zásilku:
nevztahuje se
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:
není klasifikován
14.4 Obalová skupina:
nevztahuje se
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
nevztahuje se
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
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14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC:
není klasifikován

15. Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi:
Bezpečnostní list byl sestaven podle aktuálních požadavků předpisů EU 2013/10/EU, 99/45/ES, 1907/2006
(REACH) a 1272/2008 (CLP). Třída ohrožení vody: WGK 1 (Mírné riziko pro vodní zdroje).
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:
Žádné informace nejsou k dispozici.

16. Další informace
Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku
z 21. 2. 2018. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s
platnými právními předpisy.
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