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1. IDENTYFIKACJA SPÓŁKI I PRODUKTU

Nazwa produktu: OLEJ HP2

FAAC
VIA BENINI, 1
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
WŁOCHY
Tel. +39.051.61724 Fax +39.051.758518 www.faacgroup.com

1.2 PLANOWANE WYKORZYSTANIE
Olej hydrauliczny

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt jest węglowodorem o niskiej lepkości. Może stanowić zagrożenie dla dróg oddechowych, gdy zostanie
przypadkowo spożyty, powodując uszkodzenie płuc.
Cechuje się niską toksycznością dla jamy ustnej i skóry i w normalnych warunkach użytkowania nie przedstawia znacznych
zagrożeń zdrowia. Dłuższy kontakt z substancją może powodować podrażnienie oczu, skóry lub dróg oddechowych.
Wstrzyknięcie substancji pod skórę pod dużym ciśnieniem może spowodować poważne zagrożenie zdrowia. Należy
bezwarunkowo stosować się do ostrzeżeń związanych z transportem i przenoszeniem.
Uwaga: Bez opinii ekspertów substancja nie powinna być wykorzystywana w celu innym niż zamierzony, podany w
Rozdziale 1.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

OPIS CAS N° EINECS N° % max SYMBOL Oznaczenie 
ryzyka "R"

Mieszanka olei syntetycznych dodatek 
antyutleniacza

99 Xn R65

SKŁADNIK NIEBEZPIECZNY:
R65. Szkodliwy: po połknięciu może spowodować uszkodzenie płuc

4. PIERWSZA POMOC

INHALACJA:
W temperaturze otoczenia/normalnej temperaturze transportu opary nie stanowią zazwyczaj problemu. W przypadku 
dłuższego kontaktu z mgłą olejową należy odejść z miejsca kontaktu.
W przypadku zatrzymania akcji oddechowej lub jej zaburzenia należy zastosować sztuczne oddychanie. Należy szybko 
skorzystać z pomocy medycznej.

KONTAKT ZE SKÓRĄ:
Przemyć dokładnie dużą ilością wody, używając mydła, jeśli dostępne.
Zdjąć skażone ubranie.
Jeżeli podrażnienie utrzymuje się, uzyskać pomoc medyczną.

KONTAKT Z OCZAMI:
Przemyć natychmiast dużą ilości wody, aż podrażnienie zmniejszy się.
 Jeżeli podrażnienie utrzymuje się, uzyskać pomoc medyczną.

POŁKNIĘCIE
Nie należy wywoływać wymiotów, ponieważ może to spowodować zagrożenie dla dróg oddechowych i tchawicy. 
NATYCHMIAST UZYSKAĆ POMOC MEDYCZNĄ.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
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ŚRODKI GAŚNICZE:
Piana, suchy proszek chemiczny, dwutlenek węgla.

 ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE:
Substancja palna, niski poziom zagrożenia. Produkt może tworzyć łatwopalne mieszanki lub może powodować oparzenia 
wyłącznie po podgrzaniu powyżej temperatury zapłonu oparów. Jednak małe zanieczyszczenie węglowodorem o większej 
lotności może zwiększyć zagrożenie. 

SPECJALNE PROCEDURY PRZECIWPOŻAROWE:
Mgła wodna lub  pył wodny w celu ochłodzenia powierzchni wystawionych na działanie pożaru (np. pojemniki) oraz 
ochrony personelu powinny być wykorzystywane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych w zakresie zwalczania 
pożarów.

Odcięcie „paliwa”; w zależności od okoliczności należy albo pozwolić ogniowi wypalić się w warunkach kontrolowanych 
lub użyć piany lub suchego proszku chemicznego do ugaszenia ognia.
WYPOSAŻENIE OCHRONNE: Strażacy powinni używać standardowego wyposażenia ochronnego, zaś w 
pomieszczeniach zamkniętych, samodzielnych aparatów do oddychania na sprężone powietrze (SCBA). Do ochłodzenia 
powierzchni mających kontakt z ogniem oraz do ochrony personelu należy użyć pyłu wodnego.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY SPALANIA:
W przypadku niepełnego spalenia mogą wytworzyć się dym, tlenek węgla i aldehydy.

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska

OSOBISTE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Stosować rękawice i ubranie ochronne. 

WYCIEK DO GLEBY:
Zamknąć źródło wycieku stosując zwykłe środki ostrożności. Uniemożliwić przedostanie się płynu do kanalizacji, 
zbiorników wodnych lub terenów nizinnych; powiadomić odpowiednie władze w przypadku skażenia gleby/roślinności. 
Podjąć kroki mające na celu zminimalizowanie wpływu na wody gruntowe.
Usunąć poprzez zebranie powierzchniowe lub wypompowanie przy użyciu sprzętu przeciwwybuchowego, lub też związać 
rozlaną ciecz przy pomocy zapór pływających, piachu lub innej odpowiedniej substancji pochłaniającej, a następnie zebrać 
mechanicznie do pojemników.
Należy skonsultować się z ekspertem w zakresie pozbycia się zebranego materiału i zapewnić przestrzeganie lokalnych 
przepisów.

WYCIEK DO WODY:
Wyciek należy natychmiast ograniczyć przy pomocy zapór pływających. Należy ostrzec inne jednostki. Należy powiadomić 
port oraz inne właściwe władze.
Usunąć poprzez zebranie powierzchniowe lub przy pomocy odpowiednich absorbentów. Za pozwoleniem władz lokalnych 
oraz agencji ds. środowiska rozprosz pozostałość w wodach otwartych.

7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie

ODPOWIEDNIE MATERIAŁY I POKRYCIA: Stal węglowa, stal nierdzewna, polietylen, teflon, polipropylen
Kompatybilność z tworzywami sztucznymi może się zmieniać; zaleca się więc sprawdzić kompatybilność przed użyciem.

TEMPERATURA ZAŁADUNKU/ROZŁADUNKU: Temperatura otoczenia
Temperatura przechowywania:      Temperatura otoczenia

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Nieużywane pojemniki powinny być zamknięte. W celu zapobieżenia poślizgom należy unikać drobnych wycieków i 
rozlewania.. Podczas pracy nie należy jeść ani pić.

OSTRZEŻENIA DODATKOWE
Pusty pojemnik wciąż stanowi zagrożenie. Należy stosować wobec niego wszystkie środki ostrożności. Nie wolno poddawać 
go wysokiemu ciśnieniu, ciąć, podgrzewać ani spawać, lutować, wiercić, polerować ani wystawiać pojemnika na działanie 
ognia, iskier, elektryczności statycznej czy też innych źródeł zapłonu.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej
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OGRANICZENIE NARAŻENIA ZAWODOWEGO:
5 mg/m3 dla mgieł olejowych (średnia ważona na 8-godzinny czas pracy) zalecane w oparciu o ACGIH TLV-TWA 
10 mg/m3 ACGIH - STEL

OCHRONA OSOBISTA
W systemach otwartych, gdzie występuje duże prawdopodobieństwo kontaktu, należy używać gogli, kombinezonów 
odpornych na czynniki chemiczne oraz nieprzepuszczalnych rękawic.
Tam, gdzie prawdopodobieństwo kontaktu jest incydentalne, należy używać okularów ochronnych z osłonami bocznymi. 
Żadne inne środki bezpieczeństwa nie są konieczne, pod warunkiem unikania kontaktu substancji ze skórą/oczami.( norma 
CEN EN 420, 374)
W przypadku, gdy stężenie substancji w powietrzu przekroczy limity narażenia zawodowego, zaś wszelkie standardowe 
metody redukcji takiego narażenia są niewystarczające, może być wymagane użycie zatwierdzonych masek oddechowych 
(CEN EN 136,140,145 dla masek gazowych oraz EN 149,143 dla filtrów)

9. Własności fizyczne i chemiczne

STAN SKUPIENIA: 
Klarowna ciecz w kolorze bursztynowym
GĘSTOŚĆ:    przy 15 stop. C ASTM D 1298       Kg/L       0,798 (ok.)
LEPKOŚĆ: przy 40 stop. C ASTM D 445        mm2/sec      5
LEPKOŚĆ: przy - 40 stop. C ASTM D 445        mm2/sec      < 300
ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE: 20 stop. C: Pomijalna 
pH :   Nie dotyczy.
TEMPERATURA ZAPŁONU OPARÓW ASTM D 92:      152 stop. C 
TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA ASTM D 97: < -60 stop. C 
EKSTRAKT DMSO IP 346:       < 3%

10. Stabilność i reaktywność

STABILNOŚĆ (CIEPLNA, LEKKA, ITP): Substancja jest stabilna w normalnych warunkach. 

WARUNKI, JAKICH NALEŻY UNIKAĆ:
Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu.

SUBSTANCJE NIEZGODNE:
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami jak ciekłym chlorem czy stężonym tlenem.
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Substancja nie rozkłada się w temperaturze otoczenia.

11. Dane toksykologiczne

SKUTKI NADMIERNEJ EKSPOZYCJI: 
INHALACJA:
Zagrożenie pomijalne w temperaturze otoczenia/normalnej temperaturze postępowania.
W wysokim stężeniu lub w wyższych temperaturach opary lub mgły są podrażniające dla oczu i układu oddechowego. 

KONTAKT ZE SKÓRĄ:
Toksyczność w stopniu minimalnym. W oparciu o dane testowe dla substancji strukturalnie podobnych.
W temperaturze otoczenia podrażnienie skóry pomijalne. W oparciu o dane testowe dla substancji strukturalnie podobnych.

KONTAKT Z OCZAMI:
Powoduje lekkie podrażnienie ale nie powoduje uszkodzenia tkanki oka.

SPOŻYCIE:
Niewielkie ilości cieczy, które znajdą się w układzie oddechowym na drodze spożycia lub poprzez wymioty mogą 
spowodować odoskrzelowe zapalenie płuc oraz obrzęk płuc.

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA
Doustna LD50 (szczur): > 5000 mg/Kg
Ocena mutagenności: testy na zwierzętach nie wykazały skutków mutagennych rakotwórczość: eksperymenty na 
zwierzętach nie wykazały skutków rakotwórczych  toksyczność wobec reprodukcji: substancja nie jest reprotoksyczna 
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Brak oznak uczulenia u zwierząt testowych.

CHRONICZNOŚĆ:
Bazowe składniki olejowe substancji nie wykazują działalności rakotwórczej u zwierząt eksperymentalnych 
(długoterminowe testy pokrywania skóry). Reprezentatywna substancja przeszła IP 346, zmodyfikowany test Ames i/lub 
inne testy.

12. Informacje ekologiczne

Podane informacje oparte zostały na danych dostępnych dla substancji, składników substancji oraz substancji podobnych. 
EKOTOKSYCZNOŚĆ: Długotrwałe skutki szkodliwe wobec organizmów wodnych są możliwe w przypadku ciągłego 
kontaktu z substancją. 
MOBILNOŚĆ: Niska rozpuszczalność. Należy oczekiwać migracji z wody do gleby. Należy oczekiwać przechodzenia w 
osady i ciała stałe w ściekach. 
TRWAŁOŚĆ I ROZKŁAD
BIODEGRADACJA: Należy oczekiwać naturalnej biodegradacji.
POTENCJAŁ BIOAKUMULACJI
Ma potencjał bioakumulacji, jednak metabolizm oraz właściwości fizyczne mogą zmniejszyć biostężenie lub ograniczyć 
biodostępność

13. Postępowanie z odpadami

OSTRZEŻENIE O PUSTYCH POJEMNIKACH: Puste pojemniki mogą zawierać resztki substancji i mogą być 
niebezpieczne. Nie należy ich ponownie napełniać, ani czyścić bez przestrzegania odpowiednich instrukcji. Puste bębny 
powinny być całkowicie opróżnione i bezpiecznie zmagazynowane przed ponownym przywróceniem ich do użytkowania 
lub pozbyciem się ich. Puste pojemniki powinny być przekazane do recyklingu, odzysku lub likwidacji przez odpowiednio 
wykwalifikowaną firmą i zgodnie z regulacjami rządowymi. Nie wolno poddawać pojemnika wysokiemu ciśnieniu, spawać 
go, lutować, wiercić, polerować ani wystawiać pojemnika na działanie ognia, iskier, elektryczności statycznej czy też innych 
źródeł zapłonu. Mogą eksplodować powodując uszkodzenie ciała lub śmierć.
Europejski kod odpadów: 13 02 05

UWAGA: Kody te są przypisywane w oparciu o najbardziej powszechne sposoby wykorzystywania substancji i mogę nie 
odzwierciedlać zanieczyszczeń wynikających z rzeczywistego sposobu użycia. Producenci odpadów powinni ocenić 
rzeczywisty proces generowania odpadów oraz wynikające z niego zanieczyszczenia w celu przypisania właściwego kodu 
pozbywania się odpadów.
Odpady należy gromadzić i utylizować w punkcie przetwarzania odpadów, zgodnie z regulacjami krajowymi i miejscowymi 
oraz zgodnie z Dyrektywami EWG dotyczącymi utylizacji olei.

14. Informacje o transporcie

STANDARDOWE POJEMNIKI TRANSPORTOWE:
wagony, samochody cysterny, bębny.

TRANSPORT DROGOWY I SZYNOWY (ADR/RID)
Substancja nie jest niebezpieczna w transporcie

TRANSPORT MORSKI (IMO/IMDG)
Substancja nie jest niebezpieczna w transporcie

TRANSPORT POWIETRZNY (ICAO/IATA)
Substancja nie jest niebezpieczna w transporcie

TEMPERATURA TRANSPORTU: Od temperatury otoczenia do maks. 40 stop.C

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

KLASYFIKACJA EWG DOTYCZĄCA SUBSTANCJI/PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH:
DYREKTYWA GŁÓWNA: Dyrektywa dotyczące substancji niebezpiecznych 67/548 EC, wraz z poprawkami. 
KLASYFIKACJA / SYMBOL: SZKODLIWA /Xn

CHARAKTER RYZYKA SPECJALNEGO
R 65 Szkodliwa: W przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc 
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RADA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
S62 W przypadku połknięcia nie należy wywoływać wymiotów: należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej i 
okazać ten pojemnik lub etykietę.

Data wydruku: 19/05/08

16 Informacje uzupełniające

Informacje tu zawarte wynikają z naszego stanu wiedzy w dniu określonym powyżej. Dotyczą wyłącznie podanej substancji 
i nie stanowią żadnej gwarancji jakości. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że informacje te są właściwe i 
kompletne w zakresie planowanego przez niego sposobu wykorzystania substancji. Niniejsza KCSN anuluje i zastępuje 
wszelkie wcześniejsze jej wydania.
Lista klauzul dotyczących bezpieczeństwa, użytych w niniejszym dokumencie:
R 65 Szkodliwa: W przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc

HISTORIA ZMIAN
Od dnia  niniejsza Karta została zmieniona w następujących rozdziałach:
W rozdziałach tych pionowe paski wskażą na marginesie tekst, który uległ zmianie. Jeżeli rozdział został wymieniony ale 
nie zawiera pionowego paska, oznacza to, że tekst został usunięty.

Brak informacji o zmianach

Data wydruku: 19/05/08
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