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ODDÍL 1: Identifikace látky/sm�si a spole�nosti/podniku 

ADDINOL FG Gear Oil 220 
1.1 Identifikátor výrobku 

1.2 P�íslušná ur�ená použití látky nebo sm�si a nedoporu�ená použití 
Použití látky nebo sm�si 

Mazivo a p�ísada. 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe�nostního listu 

Výrobce 
ADDINOL Lube Oil GmbH Firma: 
Gebäude 4609 
Am Haupttor Název ulice: 
D-06237 Leuna Místo: 

Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Fax:+49 (0) 3461 845-555 
e-mail: info@addinol.de 

Aplika�ní technologie Kontaktní osoba: 
www.addinol.de Internet: 
ADDINOL aplika�ní technologie Informa�ní oblast: 

Dodavatel 
Firma: ADDINOL Central Europe s.r.o. 
Název ulice: Bydlinského 2964 
Místo: CZ-390 02 Tábor 
Telefon: Fax:+420 381 212 844 +420 381 212 848 
e-mail: msds@addinol.cz 
Internet: www.addinol.cz 

1.4 Telefonní �íslo pro naléhavé 
situace: 

+420 224 919 293 (nepoetržiti) 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe�nosti 

2.1 Klasifikace látky nebo sm�si 
Sm�s není klasifikována jako nebezpe�ná ve smyslu ustanovení (ES) 1272/2008 (GHS). 

2.2 Prvky ozna�ení 

Další pokyny 

Na produkt se nevztahuje povinné ozna�ování podle sm�rnic ES nebo podle platných národních zákon�. 

Žádné zvláštní nebezpe�í k zmínce.  
 
Na základ� našich zkušeností a dostupných informací p�i p�edepsaném zp�sobu nakládání nehrozí žádné zvláštní 
nebezpe�í. 

2.3 Další nebezpe�nost 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.2 Sm�si 
Jiné údaje 

Tento produkt neobsahuje žádné jiné nebezpe�né složky v koncentracích, které by se rovnaly nebo p�esahovaly 
meze stanovené podle sm�rnice 1272/2008 [GHS].  
 
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346. 
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Systém klasifikace: Klasifikace je v souladu s platným seznamem klasifikací ES a je dopln�na informacemi z 
odborné literatury a informacemi od spole�nosti. 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc. Vym�nit zmá�ený od�v. Hadry na �išt�ní napušt�né produktem 
nevkládejte do kapes u kalhot. 

Všeobecné pokyny 

Zajistit p�ívod �erstvého vzduchu. P�i dýchacích obtížích zabezpe�it p�ísun kyslíku. P�i trvajících potížích vyhledat 
léka�e. 

P�i vdechnutí 

P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Vym�nit zmá�ený od�v. Po umytí použijte 
ochranný krém na ruce. P�i podrážd�ní pokožky vyhledat léka�e. 

P�i styku s k
ží 

P�i kontaktu s o�ima okamžit� otev�enou o�ní št�rbinu vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Potom vyhledat 
o�ního léka�e. 

P�i zasažení o�í 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pozor p�i zvracení: nebezpe�í vdechnutí!  
 
Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. P�i p�etrvávajících potížích vyhledejte léka�skou pomoc. 

P�i požití 

4.2 Nejd
ležit�jší akutní a opožd�né symptomy a ú�inky 
Žádné informace nejsou k dispozici. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité léka�ské pomoci a zvláštního ošet�ení 
Základní pomoc, dekontaminace, symptomatická lé�ba. 

ODDÍL 5: Opat�ení pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

P�na. Hasicí prášek. Oxid uhli�itý (CO2). St�íkající voda. 
Vhodná hasiva 

Silný vodní proud. 
Nevhodná hasiva 

5.2 Zvláštní nebezpe�nost vyplývající z látky nebo sm�si 
V p�ípad� požáru mohou vznikat: Oxid uhelnatý Oxid uhli�itý (CO2). Oxidy dusíku (NOx). saze. 

V p�ípad� požáru: Použít dýchací p�ístroj nezávislý na okolním vzduchu. 
5.3 Pokyny pro hasi�e 

Hasební zásah p�izp�sobit prost�edí. K ochran� osob a ochlazování nádob v nebezpe�né oblasti použijte vodní 
post�ik. V p�ípad� požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odd�len�. 
Zamezit úniku do kanalizace a do vodních tok�. 

Další pokyny 

ODDÍL 6: Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 

6.1 Opat�ení na ochranu osob, ochranné prost�edky a nouzové postupy 
Zvláštní nebezpe�í uklouznutí na rozsypaném/vylitém produktu. Odstranit veškeré zdroje vznícení. P�i expozici 
výpar�m, prachu a aerosol�m se musí používat ochranný dýchací p�ístroj. 
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Zamezit úniku do kanalizace a do vodních tok�. P�i úniku plynu nebo p�i úniku do vodních zdroj�, do p�dy nebo do 
kanalizace informujte p�íslušné orgány. Zabránit plošnému ší�ení (nap�. ohrazením nebo pomocí norných st�n). 

6.2 Opat�ení na ochranu životního prost�edí 

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, k�emelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent). Zachycený 
materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace. Zašpin�né p�edm�ty a podlahu d�kladn� o�ist�te podle p�edpis� pro 
životní prost�edí. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro �išt�ní 

�ite se rovn�ž ustanoveními oddíl� 8, 12 a 13 tohoto bezpe�nostního listu. 
6.4 Odkaz na jiné oddíly 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opat�ení pro bezpe�né zacházení 

Pracovat v dob�e v�traných prostorech nebo s dýchacím filtrem: Zabránit rozprášení oleje. P�i otev�ené manipulaci 
používejte za�ízení s lokálním odsáváním. Zabra�te kontaktu s k�ží, o�ima nebo od�vem. 

Opat�ení pro bezpe�né zacházení 

Uchovávejte mimo dosah zdroj� zapálení - Zákaz kou�ení. 
Opat�ení k ochran� proti požáru a výbuchu 

7.2 Podmínky pro bezpe�né skladování látek a sm�sí v�etn� neslu�itelných látek a sm�sí 

Obal udržovat zav�ený a v suchu; chránit tak p�ed ne�istotami a vlhkostí. Uchovávejte obal t�sn� uzav�ený na 
chladném míst�. 

Požadavky na skladovací prostory a nádoby 

Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv.  
Uchovávat mimo dosah: Oxida�ní �inidla. 

Pokyny ke spole�nému skladování 

Doporu�ená skladovací teplota: 10 - 30°C 
Chránit p�ed: horko. UV-zá�ení/slune�ní sv�tlo. mráz. 

Další informace o skladovacích podmínkách 

7.3 Specifické kone�né/specifická kone�ná použití 
Podrobné informace: viz technický referen�ní dokument. 

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost�edky 

8.1 Kontrolní parametry 

Doporu�ené hygienické limity pro olejovou mlhu:  
TWA:   5 mg/m3  
STEL: 10 mg/m3  
 
Sm�s obsahuje bezvýznamné množství složek s právn� stanovenými mezemi expozice. 

Jiné údaje o limitních hodnotách 

8.2 Omezování expozice 

Zajistit dostate�ný p�ívod vzduchu a koncentrované odsávání na kritických místech. 
Vhodné technické kontroly 

P�ed p�estávkou a po práci umýt ruce. Okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení. Kontaminované  
Hygienická opat�ení 
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od�vy je nutné p�ed op�tovným použitím vyprat. Na pracovišti nejíst, nepít, nekou�it, neš�upat. 

T�sn� p�iléhavé ochranné brýle. DIN-/EN-normy: DIN EN 166 
Ochrana o�í a obli�eje 

Noste testované ochranné rukavice: DIN-/EN-normy: DIN EN 374 
 
P�i stálém kontaktu noste rukavice s dobou pr�niku: >480 min 
Vhodný materiál: NBR (Nitrilkau�uk). 
Tlouš�ka materiálu rukavic: 0.7 mm. 
 
P�i p�íležitostném kontaktu (st�íkání) ochranné oble�ení s dobou pr�niku: >30 min 
Vhodný materiál: NBR (Nitrilkau�uku). 
Tlouš�ka materiálu rukavic: 0.4 mm 
 
Preventivní ochrana pokožky mastí na ochranu pokožky. 

Ochrana rukou 

Používejte vhodný ochranný od�v. Vym�nit zmá�ený od�v. Hadry na �išt�ní napušt�né produktem nevkládejte do 
kapes u kalhot. 

Ochrana k
že 

Jestliže v�trání nebo odsávání není z technických d�vod� možné nebo je nedostate�né, musí být použita ochrana 
dýchacích orgán�. Ochrana dýchacích cest s filtry proti plyn�m a parám s bodem varu v�tším než 65°C - typ A: A1: 
< 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm. 

Ochrana dýchacích orgán
 

bezbarvý 
kapalný Skupenství: 

Barva: 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

charakteristický Zápach: 
Metoda 

Informace o zm�nách fyzikálního stavu 
 nejsou stanovenyPo�áte�ní bod varu a rozmezí bodu varu: 

> 205 °C DIN EN ISO 2592 Bod vzplanutí: 
 nejsou stanovenyZápalná teplota: 

Hustota (p�i 15 °C): 0,876 g/cm³ DIN 51757 
Rozpustnost ve vod�: nerozpustný

Kinematická viskozita: 
  (p�i 40 °C) 

ASTM D 7042 211 mm²/s

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 
Stabilní p�i �ádné pé�i a manipulaci. 

10.2 Chemická stabilita 
Za b�žných podmínek skladovaní a nakládání je produkt chemicky stabilní. 

10.3 Možnost nebezpe�ných reakcí 
P�i ur�eném zp�sobu použití k rozkladu nedochází. 

Viz kapitola 7 Nejsou pot�ebná žádná opat�ení.  
 

10.4 Podmínky, kterým je t�eba zabránit 
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Nep�eh�ívejte pro zamezení tepelného rozkladu p�ípravku. 

reaguje s : Oxida�ní �inidla, silný/á/é. 
10.5 Neslu�itelné materiály 

V p�ípad� požáru mohou vznikat: Oxid uhelnatý Oxid uhli�itý (CO2). Oxidy dusíku (NOx). saze. 
10.6 Nebezpe�né produkty rozkladu 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických ú�incích 
Akutní toxicita 

Žádné údaje k dispozici  
 
Neov��ená sm�s. 

Žíravost a dráždivost 
Dráždí o�i: Není dráždivý. 
Dráždí pokožku: Není dráždivý. 

Senzibiliza�ní ú�inek 
Hodnocení: Nesenzibilizující. 

Karcinogenita, mutagenita a toxické ú�inky pro reproduk�ní 
Žádné údaje k dispozici 

Delší/opakovaný kontakt s pokožkou m�že mít odmaš�ující ú�inky a vést k dermatitid�. 
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 

Žádné údaje k dispozici 
Specifické ú�inky p�i pokusech se zví�aty 

Jiné údaje 
Na základ� našich zkušeností a dostupných informací p�i p�edepsaném zp�sobu nakládání nehrozí žádné zvláštní 
nebezpe�í. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 
Žádné údaje k dispozici  
 
Neov��ená sm�s. 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Není lehce biologicky odbouratelný ( podle OECD-kritérií). Zamezit úniku do kanalizace a do vodních tok�. 

12.3 Bioakumula�ní potenciál 
Žádné údaje k dispozici 

Kv�li jeho nepatrné rozpustnosti ve vod� byl produkt v biologickém odd�lova�i dále mechanicky odd�lován. 
12.4 Mobilita v p
d� 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Obsažené látky v tomto produktu nespl�ují kritéria pro za�azení jako PBT nebo vPvB. 

Žádné zvláštní nebezpe�í k zmínce. 
12.6 Jiné nep�íznivé ú�inky 

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních tok�. 
Jiné údaje 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra�ování 

13.1 Metody nakládání s odpady 
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Nebezpe�í spojená s odstra�ováním látky nebo sm�si 
Nesmí být zlikvidován spolu s domovním odpadem. Za zat�íd�ní odpadu a jeho odstran�ní zodpovídá p�vodce 
odpadu. Doporu�ený zp�sob odstran�ní - dle míry zne�išt�ní postupovat v souladu se zákonem o odpadech: 
využití, energetické využití, spálení ve spalovn� odpadu. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních tok�. 

Zp
sob likvidace odpad
 �i zbytk
 produktu jako odpad 
130205 ODPADY Z OLEJ� A ODPADY Z KAPALNÝCH PALIV (krom� pokrmových olej� a položek v kapitolách 

05, 12 a 19); Odpadní motorové, p�evodové a mazací oleje; Nechlorované minerální motorové, 
p�evodové a mazací oleje 
Nebezpe�ný odpad. 

Kontaminované obaly je t�eba dokonale vyprázdnit a po �ádném vy�išt�ní mohou být znovu použity. Likvidace podle 
ú�edních p�edpis�. Balení neschopné vy�išt�ní se musí odstranit. Znehodnocenou sm�s, nespot�ebované zbytky a 
odpad p�edat osob� s oprávn�ním k nakládání s odpady podle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech za ú�elem 
využití nebo odstran�ní. 

Vhodné metody odstra�ování látky nebo sm�si a zne�išt�ných obal
 

ODDÍL 14: Informace pro p�epravu 

14.1 �íslo UN: 
 

Sm�s není nebezpe�ná z hlediska p�epravních p�edpis�. 

14.2 Náležitý název pro zásilku: Sm�s není nebezpe�ná z hlediska p�epravních p�edpis�. 

14.3 T�ída/t�ídy nebezpe�nosti pro: Sm�s není nebezpe�ná z hlediska p�epravních p�edpis�. 

14.4 Obalová skupina: Sm�s není nebezpe�ná z hlediska p�epravních p�edpis�. 
14.5 Nebezpe�nost pro životní prost�edí 

ne NEBEZPE�NÉ PRO ŽIVOTNÍ 
PROST�EDÍ:  

14.6 Zvláštní bezpe�nostní opat�ení pro uživatele 
Není-li stanoveno jinak, musí být dodrženy všeobecná opat�ení pro bezpe�nou p�epravu. 

14.7 Hromadná p�eprava podle p�ílohy II úmluvy MARPOL a p�edpisu IBC 
nelze použít 

Další údaje 
Není nebezpe�ný náklad ve smyslu t�chto dopravních p�edpis�. 

ODDÍL 15: Informace o p�edpisech 

15.1 P�edpisy týkající se bezpe�nosti, zdraví a životního prost�edí/specifické právní p�edpisy týkající se látky nebo 
sm�si 

Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prost�edí 
1 - látka mírn� ohrožující vody T�ída ohrožení vody (D): 

15.2 Posouzení chemické bezpe�nosti 
Pro látky obsažené v této sm�si nebylo provedeno posouzení bezpe�nosti. 

ODDÍL 16: Další informace 

Sm�s není klasifikována jako nebezpe�ná ve smyslu ustanovení (ES) 1272/2008 (GHS). 
 
Údaje obsažené v tomto bezpe�nostním listu se týkají pouze výše uvedeného p�ípravku. V p�ípad� použití s  

Jiné údaje 
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jinou látkou/materiálem nebo za�len�ní do výrobního procesu nemohou být tyto údaje považovány jako nadále 
platné. Veškeré informace uvedené v tomto bezpe�nostním listu odpovídají našim sou�asným znalostem a jsou 
ur�eny pouze pro stanovení zdravotních a bezpe�nostních požadavk� a doporu�ení pro ochranu životního 
prost�edí. Za správné zacházení s výrobkem podle platné legislativy odpovídá uživatel.   
 
P�íjemce našich výrobk� musí na vlastní zodpov�dnost dodržovat stávající zákony a ustanovení. 

(Údaje o nebezpe�ných obsažených látkách byly p�evzaty z posledního platného bezpe�nostního listu p�edchozího 
dodavatele.) 
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