KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)
Názov výrobku: HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant
Dátum vydania (revízia): 5. 10. 2019
Kód výrobku: 8DX 355 370-011, 8DX 355 370-031
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Mazivo pre vysoké teploty
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Názov alebo obchodný názov:
HELLA CZ, s.r.o.
Adresa:
Revoluční 785, 285 22 – Zruč nad Sázavou
Identifikačné číslo (IČO):
47549084
Telefon:
+420 327 536 425
Fax:
+420 327 536 421
Email:
hella.cz@hella.com
Zahraničný výrobca:
Názov alebo obchodný názov:
Adresa:

HELLA PAGID GmbH
Lüschershofstr. 80, 45356 Essen, Nemecko

1.4. Núdzové telefónne číslo
Národné toxikologické informačné centrum Bratislava – t. č.: +421 2 54 774 166
Národné toxikologické informačné centrum UNB
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava (Pavilón D)
Mobil: 0911 166 066, Fax: 02/ 54 774 605, E–mail: ntic@ntic.sk, Web NTIC: www.ntic.sk
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa predpisu EÚ 1272/2008 (CLP): nie je klasifikovaný
Podľa 1999/45/ES (REACH): nie je klasifikovaný
2.2. Prvky označovania
Podľa predpisu EÚ 1272/2008 (CLP):
Výstražné slovo:
nie je
Výstražný piktogram:
nie je
Výstražné upozornenia:
žiadne
Bezpečnostné upozornenia: žiadne
Ďalšie označenie:
nie je
Podľa predpisu 1999/45/ES (REACH):
Symbol nebezpečia:
nie je
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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)
Názov výrobku: HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant
Dátum vydania (revízia): 5. 10. 2019
Kód výrobku: 8DX 355 370-011, 8DX 355 370-031
Rizikové vety (R-vety):
žiadne
Pokyny pre bezpečnostné zaobchádzanie (S-vety): žiadne
2.3. Iná nebezpečnosť
Pri dodržaní doporučených podmienok použitia nie je nebezpečný.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
Zmes: Mazivo, zmes minerálnych olejov.
Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky a látky so stanovenými najvyššími prípustnými
koncentráciami v pracovnom ovzduší podľa predpisu EÚ 1272/2008 (CLP).
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri zasiahnutí očí: Ihneď premyte oči veľkým množstvom vody (najmenej 10 minút) pri násilne
otvorených viečkach. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri styku s kožou: Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom a ošetrite vhodným krémom.
Vymeňte všetky kontaminované kusy odevu.
Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade ťažkostí vyhľadajte lekára.
Pri požití: Vypláchnite ústa vodou a vypite 1-2 poháre vody. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte
lekára.
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Údaje nie sú k dispozícii.
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Viď kapitola 4.1.
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Je možné použiť všetky bežne dostupné hasivá.
Nevhodné hasiace prostriedky: plný prúd vody
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Pri požiari sa môžu uvoľňovať škodlivé plyny.
5.3. Rady pre požiarnikov
Použite dýchací prístroj a ďalšie ochranné pomôcky.
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podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)
Názov výrobku: HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant
Dátum vydania (revízia): 5. 10. 2019
Kód výrobku: 8DX 355 370-011, 8DX 355 370-031
ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Použite ochranné pomôcky.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte vniknutiu prípravku do verejnej kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Odstráňte mechanicky. Likvidujte v súlade s platnými predpismi (kapitola 13).
6.4. Odkaz na iné oddiely
Ďalšie informácie viď oddiel 8.
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití si dôkladne umyte ruky.
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Zaistite dostatočné vetranie. Skladujte na suchom chladnom mieste.
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
Mazivo pre vysoké teploty.
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Expozičné limity – zmes: Dáta nie sú k dispozícii.
8.2. Kontroly expozície
Kontrolné postupy:
Ochrana osôb:

nie sú
Zaistite dostatočné vetranie. Používajte ochranné rukavice
(prírodná guma, nitril, polychloropren splňujúci EN 374) a
ochranné okuliare a ochranný odev.
ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhľad:
pasta
Farba:
hnedá
Zápach (vôňa):
charakteristický
pH:
nedá sa použiť
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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)
Názov výrobku: HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant
Dátum vydania (revízia): 5. 10. 2019
Kód výrobku: 8DX 355 370-011, 8DX 355 370-031
Teplota varu:
nedá sa použiť
Bod vzplanutia:
nedá sa použiť
Dolná medza výbušnosti:
dáta nie sú k dispozícii
Horná medza výbušnosti:
dáta nie sú k dispozícii
Hustota (pri 20 °C):
dáta nie sú k dispozícii
Rozpustnosť vo vode:
nerozpustný
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:
dáta nie sú k dispozícii
Tlak pár (pri 20 °C)
dáta nie sú k dispozícii
Samovznietenie
dáta nie sú k dispozícii
Teplota rozkladu:
dáta nie sú k dispozícii
Viskozita (pri 25 °C):
500 – 1300 mPa.s
9.2. Iné informácie
Obsah pevnej zložky:
VOC:

6%
0%
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nie sú známe nebezpečné reakcie, pokiaľ sa používa k zamýšľanému účelu.
10.2. Chemická stabilita
Za bežných podmienok je stabilný.
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Nie sú známe nebezpečné reakcie, pokiaľ sa používa k zamýšľanému účelu.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú, pokiaľ sa používa k zamýšľanému účelu.
10.5. Nekompatibilné materiály
Nie sú, pokiaľ sa používa k zamýšľanému účelu.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nie sú, pokiaľ sa používa podľa návodu.
ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Podľa súčasných poznatkov nie je prípravok nebezpečný, pokiaľ je používaný podľa návodu.
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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)
Názov výrobku: HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant
Dátum vydania (revízia): 5. 10. 2019
Kód výrobku: 8DX 355 370-011, 8DX 355 370-031
ODDIEL 12: Ekologické informácie
Zabráňte vniknutiu prípravku do verejnej kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Produkt: Tento materiál je potreba likvidovať bezpečným spôsobom. Iba malé množstvo prípravku
môže byť likvidované s domovným odpadom. Nedopustite vniknutie prípravku do kanalizácie.
Musí byť likvidovaný v súlade s platnými predpismi.
Kontaminovaný obal: Vyprázdnené obaly musia byť likvidované v súlade s platnými predpismi.
ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN
Nie je.
14.2. Správne expedičné označenie OSN
Nevzťahuje sa.
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
Nie je klasifikovaný.
14.4. Obalová skupina
Nevzťahuje sa.
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Nevzťahuje sa.
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Nie sú.
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu
IBC
Nie je klasifikovaný.
ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti,
zdravia a životného prostredia
Karta bezpečnostných údajov bola zostavená podľa aktuálnych požiadavkov predpisov EÚ
2013/10/EU, 99/45/ES, 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP). Trieda ohrozenia vody: WGK 1
(Mierne riziko pre vodné zdroje).
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podľa nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)
Názov výrobku: HELLA PAGID Metal-free permanent lubricant
Dátum vydania (revízia): 5. 10. 2019
Kód výrobku: 8DX 355 370-011, 8DX 355 370-031
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Žiadne informácie nie sú k dispozícii.
ODDIEL 16: Iné informácie
Pri zostavovaní tejto karty bezpečnostných údajov boli použité údaje z karty bezpečnostných údajov
výrobcu prípravku z 21. 2. 2018. Uvedené údaje odpovedajú súčasnému stavu vedomostí a
skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.
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