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BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. 1.

Az anyag neve: Gazpromneft X LINE 10W-40

Termékazonosító

(1907/2006/EK rendelet szerint)

1. 2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
Motorolaj .
Az ellenjavallt felhasználások:
Nem szabad más célra felhasználni.

1. 3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gazpromneft Lubricants Balkans
Cím: 11000  Belgrade, Serbia, Milentija Popovica 1, 
Tel.: + 381 (0) 11 205 8656 Fax:  Email: office@gazpromneft-oil.rs

Gyártó/Importőr:

Szállító URT OIL TRADE KFT.
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
Tel.: +36 1 798-3065 Fax:  Email: info@g-energy.hu

URT Oil Trade Kft.
+36 1 798-3065
e.ordina@g-energy.hu

Biztonsági adatlapért felelős 
illetékes személy:

1. 4. Sürgősségi telefonszám
EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: 06-80-20-11-99 (24 órában hívható szám)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Az anyag vagy keverék osztályozása2.1.

1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Vízi krónikus toxicitás: kategória 3.;
H412

Címkézési elemek2.2.

1272/2008/EK rendelet szerinti címkeelemek

A keverék 
veszélyességéhez
hozzájáruló anyagok:

Benzolszulfonsav, metil, mono-C20-24 elágazó láncú alkil-származékok, kalcium-sók

Figyelmeztető (H) mondatok
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok
P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P501 - A tartalom, edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. Rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 
27.) VM Rendeletnek megfelelően.

Kiegészítő információk

EUH208 - Benzolszulfonsav, metil-, mono-C20-24-elágazó alkil-származékok, kalciumsókat tartalmaz. Allergiás reakciót 
válthat ki

PBT és vPvB összetevők nincsenek jelen.

Egyéb veszélyek2.3.

(A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.)
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3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Anyagok3.1.

A termék keverék, nem anyag.

Keverékek3.2.

Összetevők megnevezése és osztályozása MennyiségTermék 
azonosító

25-50 % Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezettCas101316-72-7

A bázisolajokban IP 346 módszerrel mérve a DMSO-val extrahálható vegyületek mennyisége <3 súly%. -

EK309-877-7 
Reach 
01-2119489969-
06

25-50 % Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat 
alapú.

CAS 94733-15-0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspiráció veszély: kategória 1.; H304

GHS08EK 305-594-8 
Reach Nr 
01-2119486987-
11

10-20 % Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges 
olajbázisú

CAS 72623-87-1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspiráció veszély: kategória 1.; H304

GHS08EK276-738-4 
Reach 
01-2119474889-
13-0000

<=10Destillátumok (ásványolaj), viaszmentesített könnyű paraffinos, hidrogénezettCAS 91995-40-3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EK 295-301-9 
Reach Nr 
01-2119488517-
24

Aspiráció veszély: kategória 1.; H304

GHS08

(A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.)
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További összetevők

Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú CAS 72623-87-1 EK 276-738-4 
REACH Nr 01-2119474889-13
Osztályozás: Nincs osztályozva. Lásd. megjegyzés
Százalékos arány: 10-20

Benzolszulfonsav, metil, mono-C20-24 elágazó láncú alkil-származékok, kalcium-sók CAS 722503-68-6
Osztályozás: Bőrszenzibilizáló 1 kat  H317 
Százalékos arány: <=0.5%

Fenol, dodecil elágazó CAS 121158-58-5 EK310-15-4 3 REACH Nr 01-2119513207-49
Osztályozás: Bőr maró 1C  H314; Szem Irrit. 2 H319; Repr. 1B H360f; Vízi akut 1  H400 M=10; Vízi krónikus 1 H410 M=10
Százalékos arány: <=0.2

Megjegyzés:
*
Kenőolajok (ásványolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett és kenőolajok (ásványolaj), C18-40, 
oldószerrel viaszmentesített hidrokrakkolt desztillátum-alapúak és desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett, nehéz paraffinos 
és kenőolajok (ásványolaj) , C20 50, hidrogénnel kezelt semleges olaj alapúak nem minősülnek karcinogén anyagoknak, mivel 
kimutatható, hogy az IP 346 vizsgálati módszerrel mérve <3% dimetil-szulfoxidot (DMSO) tartalmaznak (az 1272/2002 / EK 
rendelet VI. 2008).

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1.1. 
Távolítsa el a személyt az expozíció forrásától. Gondoskodjon friss levegőről. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, hívjon 
orvost. Ha erősen, rendszertelenül vagy nem lélegzik, végezzen mesterséges lélegeztetést (csak képzett, szakképzett 
személyzet végezzen). Győződjön meg arról, hogy a légutak járatai minden pillanatban akadálymentesek. Lazítsa meg a 
meghúzott ruhadarabokat, mint például a gallér, a nyakkendő vagy az öv. Azonnal forduljon orvoshoz.

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Belégzés

4.1.2. 
Azonnal mossa ki a szemet bő folyó vízzel. A szemöblítésnél tartsa a szemhéjat a szemgolyótól elkülönítve, hogy biztos 
legyen az alapos öblítés (a kezét erőszakosan tágra nyitva tartva). Vegye ki a kontaktlencséket, ha vannak, és folytassa a 
szemöblítést legalább 15 percig. Ha irritáció lép fel, forduljon orvoshoz. A kémiai égési sérüléseket orvosnak 
haladéktalanul kezelnie kell.

Szem

4.1.3. 
Vegye le a szennyezett ruházatot és cipőt. Az érintkezés helyét mossa le szappannal és vízzel. Ha bőrirritáció vagy 
panasz jelentkezik, forduljon orvoshoz. Újra felhasználás előtt mossa le a szennyezett ruházatot. Forró termékekkel való 
érintkezés esetén hideg vizet engedjen az égett területre legalább 5 percig, amíg a fájdalom nem csillapodik. Vigyázzon a 
hipotermia elkerülésére. Ne használjon jeget az égési sérülésekre. Ne próbáljon erőszakkal eltávolítani olyan 
ruhadarabokat, amelyek forró termékekkel való érintkezés következtében a kitett személy bőréhez tapadnak. Ebben a 
helyzetben orvoshoz kell fordulni

Bőr

Azonnal forduljon orvoshoz. Ne várja meg a tünetek jelentkezését. Ne idézzen elő hányást, mert a termék 
ásványolaj-párlatokat tartalmaz mely lenyelve és a légutakba kerülve halálos kimenetelű lehet. Ha hányás lép fel, a fejet 
alacsonyan kell tartani, hogy a hányás ne kerüljön a tüdőbe. Figyelje a személy légzését, lazítsa meg az alvadás 
meghúzott részeit, ellenőrizze és gondoskodjon a normális légzésjáratról az orvosok megérkezéséig. Eszméletlen 
személynek soha ne adjon semmit szájon át.

4.1.4. Lenyelés

4.2. 
Belélegezve:
Nem valószínű, hogy káros hatások lépnek fel, ha az anyagot normál hőmérsékleten és nyomáson inhalálják. Hevítve 
elpárolog. Belélegzés esetén a magas gőzkoncentráció a légzőrendszer irritációjához vezet, beleértve az orr és a torok 
irritációját.
Bőrrel való érintkezés:
Allergiás reakciót válthat ki.
A hevített anyaggal való érintkezés kémiai égési sérüléseket okoz.
Szemkontaktus:
A szemirritáció nem alakul ki. A hővel hegesztett anyaggal való érintkezés kémiai égési sérüléseket okoz.
Lenyelt:
Kis valószínűséggel a tünetek nem jelentkeznek. Nagy mennyiség lenyelése esetén hányinger, hasi fájdalom, hányás 
jelentkezik.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
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4.3. 
A kezelést a fennálló tünetek és a beteg klinikai állapota alapján kell elvégezni.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) szerinti 
Tűzveszélyességi osztály:

Nem tűzveszélyes osztály

5.1.

Kis kezdeti tűz esetén használjon száraz vegyszerport, homokot, talajt vagy szén-oxidot. Nagy tűz esetén használjon 
vízködet / permetet (csak képzett személyzet) vagy habot (csak képzett személyzet).

Oltóanyag

5.1.1.

Közvetlen vízsugár, mivel ez terjesztheti a tüzet. Kerülje a víz és a hab egyidejű használatát ugyanazon a felületen, mert 
a víz semlegesíti a habot

Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék nem minősül tűzveszélyesnek. Az  égési folyamat során, azonosíthatatlan szerves és szervetlen vegyületek és 
gázok komplex keveréke keletkezhet, például szén-dioxid és szén-monoxid.

5.2.

5.3.

Különleges óvintézkedések tűzoltók számára 
Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem 
végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.
Speciális tűzoltó védőfelszerelés
A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell 
fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 euró

Tűzoltóknak szóló javaslat

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1.
Evakuálja a baleset helyszínét. Kerülje a közvetlen érintkezést a bőrrel és a szemmel. Ne lélegezzük be az olajpárát. 
Használjon megfelelő védőruházat és felszerelés (lásd 8. fejezet). A kifolyt anyag csúszóssá teszi a felületet. Legyen 
óvatos, hogy ne lépjen a kifolyt anyagba. Távolítsunk el minden gyújtóforrást és szikrát. Tilos a dohányzás.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.2.
Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és 
csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, 
vízfolyások, talaj vagy levegő).

Környezetvédelmi óvintézkedések

6.3.
A terület elhatárolása és a takarítása során szikrabiztos eszközöket használjon. Távolítsa el az összes gyújtóforrást a 
kiömlött zónából. Homokfal megépítésével akadályozza meg a vegyi anyagok terjedését és elfolyását. Nagyobb 
mennyiségű kiömlés esetén szivattyúkkal gyűjtsük össze, és hulladékkezelésre szolgáló tartályokba dobjuk. Kis 
szivárgások esetén használjon homokot vagy más inert, nem éghető abszorbens anyagot a kiömlött anyag 
összegyűjtéséhez. Az összegyűlt kiömlött anyagot zárt, címkézett tartályokba gyűjtse az elszállításig. Az ártalmatlanítást 
meghatalmazott kezelőnek kell végeznie.

Területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Hivatkozás más szakaszokra6.4.
A biztonságos kezelést a 7. rész tartalmazza.
A személyes védőfelszerelésről szóló tájékoztatást a 8. rész tartalmazza.
A megsemmisítésről szóló tájékoztatást a 13. rész tartalmazza.
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7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.1.

7.1.

Szellőzés: Használjon műszaki megoldást a levegőben lebegő részecskék expozíciós határérték, illetve az útmutatás 
szerinti érték alatt tartása céljából. Ha nincs meghatározva expozíciós határérték, illetve útmutatás szerinti érték, akkor 
csak megfelelő szellőzésről gondoskodjon a használata közben.
Egyes munkafolyamatok során helyi elszívás szükséges lehet.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Műszaki óvintézkedések

7.1.2.
A kezelés során, kerülje a közvetlen bőrrel és szemmel való érintkezést. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést 
(további információkat lásd a 8.2 fejezetben). Az anyagot nyílt láng, szikra, hő és egyéb gyújtóforrásoktól távol használja 
és tárolja.
Tartsuk be a munkabiztonsági, tűzvédelmi és általános higiéniai intézkedéseket. Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni 
a kezelés során. A szünetek előtt és a munka befejezése után mossa meg a kezét alaposan. Mielőtt az étkező területére 
megy, vegye le a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.

Biztonsági kezelési tanács

7.2.1.

7.2.

A terméket száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolja, védve a közvetlen időjárási hatásoktól. Tartsa zárt, zárt 
csomagolásban. Kerülje a közvetlen napsugárzást és a hőforrásokat. Nem tárolható anyagoktól távol tartandó (lásd a 
10.5. Szakaszt). Az időjárási körülmények károsíthatják a csomagolás címkéjét. Az ajánlott tárolási hőmérséklet 0 - 40 ° 
C.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések/tárolási feltételek

7.2.2.
Erős oxidálószerek.
Összeférhetetlen termékek

7.2.3.
Eredeti zárt csomagolásban tartandó.
Csomagolóanyagok

7.3.
A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság.
Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

8.1.

MK érték (mg/m3)CK érték (mg/m3)

Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok 
(kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges 

3.

Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel 
viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú.

2.

Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel 
extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett

1.
Komponens neve:

Ásványi  olaj:  határérték  küszöb:  5  mg/m3  

Ellenőrzési paraméterek

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerinti határértékek:

Egyéb

AK érték (mg/m3)

4. Destillátumok (ásványolaj), viaszmentesített 
könnyű paraffinos, hidrogénezett

8.2.
Műszaki intézkedések:
Mechanikus szellőzés és helyi elszívó rendszerek használata.
 Az ipari munkahigiénia általános előírásai érvényesek. A munka befejezése után a szennyezett ruházatot le kell venni.
A szünetek előtt kezet és arcot kell mosni. A munka során tilos az evés, ivás és dohányzás. Tartsa távol élelmiszertől, 
italtól és takarmánytól.

Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő mérnöki ellenőrzés

Egyedi óvintézkedések, egyéni védőeszközök8.2.2.

Szorosan záródó védőszemüveg (EN 166).
Szem-/arcvédelem8.2.2. a)
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Bőrvédelem
Viseljen antisztatikus védőruházatot - hosszú ujjú ingeket és hosszú nadrágokat. Viseljen vegyszereknek ellenálló 
antisztatikus cipőt (ha szükséges, hőszigetelt), az EN 340 szerint.

8.2.2. b)

Vegyszerekkel szemben ellenálló kesztyű (EN374). A kesztyűt rendszeresen ellenőrizni kell, és el kell cserélni kopás, 
perforáció vagy szennyeződés esetén.

Kézvédelem8.2.2. b)i.

A légutak irritációjának elkerülése érdekében az inhalációs expozíciót minimális értéken kell tartani,. Amennyiben az 
expozíciós szintek nem határozhatók vagy becsülhetők meg kellő biztonsággal vagy oxigénhiány valószínű, csak 
SCBA-t szabad használni. Szükség esetén jóváhagyott légzőkészüléket kell használni a termék zárt helyeken történő 
kezelésekor: zárt arcmaszk "A" típusú patronnal/szűrővel vagy önálló légzőkészülék (SCBA). A légzőkészülék 
szűrőbetétjét naponta cserélje.

Légutak védelme8.2.2. c)

Hőveszély8.2.2. d)
hőálló keszű használata

8.2.3.
Alkalmazzon megfelelő ellenőrzési intézkedéseket a környezettel való érintkezés megakadályozására
A környezeti expozíció ellenőrzése

9.1.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

9.1. a) Külső jellemzők

Halmazállapot: Viszkózus folyadék

Szín: Barna

Szag9.1. b) Jellegzetes

Szagküszöbérték9.1. c) Nincs elérhető adat

pH-érték9.1. d) Nem alkalmazható

Olvadáspont / fagyáspont9.1. e) Nincs elérhető adat

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány9.1. f) Nincs elérhető adat

Lobbanáspont9.1. g)  >=215°C, typ. 220‹C (EN ISO 2592)

Párolgási sebesség9.1. h) Nincs elérhető adat

Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot)9.1. i) Nem alkalmazható (a termék folyadék)
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok9.1. j)
     - alsó: Nincs elérhető adat

Nincs elérhető adat     - felső:

Gőznyomás (20°C):9.1. k) Nincs elérhető adat

Gőzsűrűség9.1. l) Nincs elérhető adat

Relatív sűrűség (20°C):9.1. m) 874 g/cm3 at 15°C (ASTM D4052)
Oldékonyság (Oldékonyságok)9.1. n)

Oldhatatlan,     - vízben:

Nincs elérhető adat     - más oldószerben:

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz9.1. o) Nincs elérhető adat
Öngyulladási hőmérséklet9.1. p) Nincs elérhető adat
Bomlási hőmérséklet9.1. q) Nincs elérhető adat
Viszkozitás9.1. r) 100 mm2/s at 40°C (SRPS ISO 3104)

14.5 mm2/s at 100°C (SRPS ISO 3104)
Robbanásveszélyes tulajdonságok9.1. s) Nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok9.1. t) Nem oxidáló

Egyéb információk9.2.
Nincs elérhető adatFajlagos sűrűség (víz=1), (20°C):
Dermedéspont: max. - 30 ° C (SRPS ISO 3016)Egyéb adatok:
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10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség10.1.

Normál körülmények között nem reaktív vegyi anyag.

Kémiai stabilitás10.2.
Az ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett stabil.

A veszélyes reakciók lehetősége10.3.

Veszélyes reakciók normális körülmények között nem fordulnak elő.

Magas hőmérséklet, közvetlen napsugárzás, gyújtóforrások,
Kerülendő körülmények10.4.

Erős oxidálószerek
Nem összeférhető anyagok10.5.

Normál körülmények között, illetve tárolás és felhasználás esetén a vegyi anyag nem bomlik le és nem keletkezik 
veszélyes bomlástermék. Az égési folyamat során azonosíthatatlan szerves és szervetlen vegyületek és gázok komplex 
keveréke képződhet, például szén-dioxid és szén-monoxid.

Veszélyes bomlástermékek10.6.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Érintett anyag
Gazpromneft X LINE 10W-40
Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú.
Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú
Destillátumok (ásványolaj), viaszmentesített könnyű paraffinos, hidrogénezett

11.1.a.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. A 
keverékben lévő anyagok akut toxicitását az alábbiak szerint:

Belélegezve

Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett: LC50/belélegezve/4 óra/patkány      
5.53 mg/l
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú.: LC50 
(por/köd)/belélegezve/4 óra/patkány      5.53 mg/l
Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú: LC50/belélegezve/4 
óra/patkány      >5 mg/l
Destillátumok (ásványolaj), viaszmentesített könnyű paraffinos, hidrogénezett

: LC50/belélegezve/4 óra/patkány      5.53 mg/l

Jelentések szerint állatokban:

Lenyelve
Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. A 
keverékben lévő anyagok akut toxicitását az alábbiak szerint:

Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett: LD50/szájon át/ óra/patkány      >5000 
mg/kg
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú.: LD50/szájon át/ 
óra/patkány      >5000 mg/kg
Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú: LD50/szájon át/ 
óra/patkány      >2000 mg/kg
Destillátumok (ásványolaj), viaszmentesített könnyű paraffinos, hidrogénezett

: LD50/szájon át/ óra/patkány      >5000 mg/kg

Jelentések szerint állatokban:

Bőrrel érintkezve
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Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. A 
keverékben lévő anyagok akut toxicitását az alábbiak szerint:

Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett: LD50/derminálisan/ óra/patkány      
>2000 mg/kg
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú.: LD50/derminálisan/ 
óra/nyúl      >2000 mg/kg
Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú: LD50/derminálisan/ 
óra/nyúl      >2000 mg/kg
Destillátumok (ásványolaj), viaszmentesített könnyű paraffinos, hidrogénezett

: LD50/derminálisan/ óra/nyúl      >2000 mg/kg

Jelentések szerint állatokban:

11.1.b.
Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Bőrkorrózió/Bőrirritáció

11.1.c.

Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

11.1.d.
Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

11.1.e.

Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás

11.1.f.

Gazpromneft X LINE 10W-40: A termék nem rákkeltő. A besorolás az összetevők adatainak vizsgálatából ered. A 
bázisolajokban IP 346 módszerrel mérve a DMSO-val extrahálható vegyületek mennyisége <3 súly% (H, L jegyzék).

Rákkeltő hatás

11.1.g.
Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Fenol, 
dodecil-, elágazó láncú
Egygenerációs vizsgálat (patkány):
NOAEL 5 mg / kg / nap volt
Két generációs tanulmány:
NOAEL 15 mg / kg / nap volt

Reprodukciós toxicitás

Egyetlen vagy ismétlődő expozíció utáni célszervi toxocitás (STOT)11.1.h.

Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxocitás (STOT)11.1.i.

Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély11.1.j.

Gazpromneft X LINE 10W-40: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú: Lenyelve és a légutakba 
kerülve halálos lehet.

11.2. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Gazpromneft X LINE 10W-40: Lehetséges expozíciós utak:
Belégzés, perorális, dermális és szemkontaktus
A fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságokkal kapcsolatos tünetek:
A keverék expozíciójából adódó jellegzetes tüneteket a 4.2 pont tartalmazza.
A késleltetett és azonnali hatások, valamint a rövid és hosszú távú expozíció következtében fellépő akut hatások:
Allergiás bőrreakciót válthat ki

11.3. Egyéb információk

Gazpromneft X LINE 10W-40: Nincs adat

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Érintett anyag
Gazpromneft X LINE 10W-40
Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú.
Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú
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12.1.

12.1.1.

Toxicitás

Vízi toxicitás
Gazpromneft X LINE 10W-40: Ez a termék hosszantartó hatással káros a vízi élővilágra. Az abban található anyagokkal 
kapcsolatos ökotoxikológiai információk lentebb: Név: Fenol, dodecil-, elágazó láncú  Érték: EC50/48h 0.037 mg/l 
(Daphnia magna) 
Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú: LL50 / 96h> 100 mg / l, ribe 
NOEL / 96h >=100 mg / l, ribe, WAF (OECD 203)
EL50 / 48h> 10 000 mg / l, Daphnia magna
NOEL / 48-96h >=10000 mg / l, gerinctelenek
LL50 / 24-96h:> 10000 mg / l, gerinctelenek WAF (OECD202)
NOEL / 72h:> 100 mg / L, vizi növények, WAF (OECD201)
NOEL / 10 perc> 1,93 mg / l, mikroorganizmusok
NOELR / 14 nap >=1000 mg / L, szivárványos pisztráng
NOEL / 21 nap:> 10 mg / l, Daphnia magna, WAF (OECD211)
Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett: LC50/Pimephales promelas (Hal)/96 
óra      >100 mg/l
EC 50/Daphnia magna/48 óra      100 mg/l
EC 50/más vízi szervezetek/72 óra      100 mg/l
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú.: LC50/Hal/96 óra      >100 
mg/l
EC 50/Daphnia magna/48 óra      100 mg/l
EC 50/más vízi szervezetek/72 óra      100 mg/l

12.1.2.

Gazpromneft X LINE 10W-40: Nincs elérhető információ,

Szárazföldi toxicitás

12.1.3.
Gazpromneft X LINE 10W-40: nincs elérhető információ,
Szenyvízkezelőben mutatott viselkedés

12.2.1.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Általános

Gazpromneft X LINE 10W-40: A termékre vonatkozóan nincs információ.

 Alap- olaj - nem specifikált - kenőolajok: nem könnyen bomlannak le. Név: Fenol, dodecil-, elágazó láncú  TESZT: OECD 
TG 301B Érték: 7,8%
Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú: 49%, 28 nap,  
OECD Vizsgálati útmutató, 301B; 

Gazpromneft X LINE 10W-40: A termékre vonatkozóan nincs információ.
Vízben12.2.2.

12.2.3. Levegőben

Gazpromneft X LINE 10W-40: A termékre vonatkozóan nincs információ.

12.2.4.
Gazpromneft X LINE 10W-40: A termékre vonatkozóan nincs információ.
Talajokban és üledékekben

12.3.
Gazpromneft X LINE 10W-40: A termékre vonatkozóan nincs információ.

Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett: Log Kow > 6 irodalom
Kenőolajok (ásványolaj), C18-40, oldószerrel viasztalanított hidrogénnel krakkolt párlat alapú.: Log Kow > 6 irodalom
Bázisolaj -meghatározatlan - kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olajbázisú: LogPow: >4; BCF: -; 
Potenciál: magas

Bioakkumulációs képesség

A talajban való mobilitás
Gazpromneft X LINE 10W-40: A termékre vonatkozóan nincs információ.

12.4.

A PBT- és a vPvB- értékelés eredményei12.5.
Gazpromneft X LINE 10W-40: PBT és vPvB összetevők nincsenek jelen.

12.6.
Gazpromneft X LINE 10W-40: Ne engedje, hogy az anyagot be vízfolyásokba, csatornákba!
Egyéb káros hatások
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13.1.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A használt olaj veszélyes hulladék. Kezelése a helyi és nemzeti rendeletekben foglaltak szerint kell történjen. Vegye fel a 
kapcsolatot egy hivatalos hulladékkezelővel. Az EK területén történő ártalmatlanítás esetén az Európai Hulladék 
Katalógus (EWC) kódok irányadóak. Használt termékek tárolása esetén, bizonyosodjon meg a hulladék kategória és 
keverési utasítások betartása felől.

Hulladékkezelési módszerek

13.2.
Ne hagyja a tárolót a természetben. A tárolóegységet őrizze meg és ajánlja fel újrahasznosításra, a helyi 
rendelkezéseknek megfelelően.

Csomagolás ártalmatlanítása

13.3.
Csomagolás: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
Hulladékazonosító kódok

Maradékanyag: 13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. -

ADR/ADN/RID
Az ENSZ szerinti megfelelő 
szállítási megnevezés

14.2.

UN-szám

Nem tartozik az előírások hatálya alá

Szállítási veszélyességi 
osztály(ok):
Veszélyességi bárca:

Osztálybasorolási kód:

Csomagolási csoport:

Veszélyt jelölő (Kemler) szám:

IMDG

-

-

-

-

-

Környezeti veszélyek:
Alagút korlátozási kód: -

NEM

14.3.

14.4.

14.5.

Az ENSZ szerinti megfelelő 
szállítási megnevezés

14.2.

Szállítási veszélyességi 
osztály(ok):
Veszélyességi bárca:

Csomagolási csoport:

EmS:

Tengervízszennyezőség:
IATA

-

-

-

-

NEM

-Az ENSZ szerinti megfelelő 
szállítási megnevezés

14.2.

14.3.

14.4.

Szállítási veszélyességi 
osztály(ok):

-

Veszélyességi bárca:

Csomagolási csoport:

PAX:

CAO:

-

-

-

-

14.3.

14.4.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések14.6.
Nincs adat

-UN szám:

A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás14.7.
Nem alkalmazható.
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15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok

15.1.

Releváns Európai uniós (EU) rendelkezések
- Korlátozások a REACH, XVII Melléklet szerint
Az összetevő nincs felsorolva.
- Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)
Az összetevő nincs felsorolva.

Kémiai biztonsági értékelés:
A termékről nem készült kémiai biztonsági értékelés. 

15.2.

-

Seveso kategória15.3.
(219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet szerint)

Raktárosztály15.4.

WGK – Német Víz veszélyességi Osztály15.5.
WGK 1

Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás
1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az 
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi 
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és 
a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.
A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 
és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.
2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól.
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelméről
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes 
szerkezetben
Hulladék: 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 225/2015. (VIII.7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 
72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 442/2012. (XII.29.) Kormány rendelet a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről.
Közúti szállítási osztály: 2015. évi LXXXIX. törvény valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
61/2013. (X.17.) NFM rendelet; 178/2017. (VII.5.) Korm.rendelet;
Vasúti szállítás: 2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról 
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről és a belföldi alkalmazásának kihirdetéséről szóló 62/2013. (X.17.) NFM rendelet; 
179/2017. (VII.5.) Korm. rendelet;
Belvízi szállítás: a 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi 
Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról. 
177/2017. (VII.5.) Korm. rendelet;

15.6.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1.a. A felülvizsgálat az alábbi pontokat érintette:

Az adatlapban található rövidítések16.1.b. 
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Gazpromneft X LINE 10W-40
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A felülvizsgálat
A kiállítás kelte: 2020.09.16.

Verziószám

Oldalszám:

dátuma: 1

REACH  Registration,  Evaluation,  Authorisation  and  restriction  of  Chemicals  /  A  vegyszerek  regisztrációja,  értékelése,
engedélyezése  és  korlátozása
CSR  Chemical  Safety  Report  /  Kémiai  biztonsági  jelentés
ÁK  érték  (megengedett  átlagos  koncentráció):  a  légszennyező  anyagnak  a  munkahely  levegőjében  egy  műszakra
megengedett  átlag  koncentrációja,  amely  a  dolgozó  egészségére  általában  nem  fejt  ki  káros  hatást,  
CK  érték  (megengedett  csúcskoncentráció)  (rövid  ideig  megengedhető  legnagyobb  levegőszennyezettség):  
MK  érték  (maximális  koncentráció):  a  műszak  során  eltűrt  legmagasabb  koncentráció
OEL  Occupational  Exposure  Limit  /  Munkahelyi  expozíciós  határérték
DNEL  Derived  No  Effect  Level  /  Származtatott  hatásmentes  szint
PNEC  Predicted  No  Effect  Concentration  /  Becsült  hatásmentes  koncentráció
LD50  Lethal  Dose  50%  /  Heveny  mérgez  képesség  (közepes  halálos  dózis)
LC50  Lethal  Concentration  50%  /  A  heveny  mérgez  képesség  50  %-os  értéke  belélegzésnél
EC50  Effective  Concentration  50%  /  Az  anyag  tényleges  koncentrációja,  amely  a  legnagyobb  válaszreakció  50%-át
eredményezi
NOEL  No  Observable  Effect  Level  /  A  hosszú  távú  megfigyelhet  hatást  nem  okozó  szint
NOEC  No  Observable  Effect  Concentration  /  A  hosszú  távú  megfigyelhet  hatást  nem  okozó  koncentráció
NOAEC  No  Observable  Adverse  Effect  Concentration  /  A  nem  észlelhető  kedvezőtlen  hatás  koncentráció
NOAEL  No  Observable  Adverse  Effect  Level  /  A  nem  észlelhető  kedvezőtlen  hatás  szintje
STP  Sewage  Treatment  Plant  /  Hulladékkezelési  terv
PBT  Persistent,  Bioaccumulative,  and  Toxic  /  Perzisztens,  bioakkumulatív,  mérgez
vPvB  Very  persistent  and  very  bioaccumulative  /  Nagyon  perzisztens,  nagyon  bioakkumulatív

Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai, hivatkozások

Biztonsági adatlap Gazpromneft Lubricants Balkans 2020;

16.1.c.

16.1.d.

H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H mondatok

URT OIL TRADE KFT.
Cím: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
Tel.: +36 1 798-3065 Fax: 

Műszaki tanácsadó szolgálat16.2.

Egyéb információ
Az adatlap a gyártói adatlap alapján készült.

 További H mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 
Súlyos szemirritációt okoz; H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni 
a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt >. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz.

16.3.

Általános információk16.4.
Ez  az  információ  a  TERMÉKRE  MINT  OLYANRA  vonatkozik  és  megfelel  a  vállalkozás  specifikációjának.
Készítmények  és  keverékek  esetén  meg  kell  győződni,  hogy  új  veszély  nem  lép  fel.
Az  adatlapban  található  információ  a  biztonsági  adatlap  nyomtatásának  időpontjában  meglévő  legjobb  ismereteinken
alapszik  és  jóhiszeműen  adjuk.  Bizonyos  adatok  felülvizsgálata  azonban  folyamatban  van.
A  felhasználók  figyelmét  felhívjuk  további  veszélyek  lehetőségére,  ha  a  terméket  más  célra  használják,  mint  amelyre
ajánlott.  Ezt  az  adatlapot  csak  megelőzés  és  biztonság  céljából  szabad  használni  és  sokszorosítani.
A  törvényekre,  előírásokra  és  gyakorlati  szabályokra,  dokumentumokra  vonatkozó  hivatkozások  nem  tekinthetők
teljesnek.
A  terméket  átvevő  személy  felelőssége,  hogy  megnézze  az  összes  a  termék  használatával  és  kezelésével  kapcsolatos
hivatalos  dokumentumot.
Az  is  a  terméket  kezelők  felelőssége,  hogy  az  ebben  a  biztonsági  adatlapban  szereplő  és  a  munka  biztonságához,  az
egészség  és  a  környezet  védelméhez  szükséges  információ  egészét  továbbadják  minden  következő  személynek,  aki
bármilyen  módon  kapcsolatba  kerül  a  termékkel  (felhasználás,  tárolás,  konténerek  tisztítása,  egyéb  eljárások).
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