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  B I Z T O N S Á G I  A D A T L A P  
 
 
 
1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
1.1. Termékazonosító:  
 MOBIL SHC 627   
 
 
 Termékkód: 201560500532, 603019 
 
1.2.  A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:  
 Váltófolyadék; kompresszorolaj kardános kompresszorokhoz, ipari felhasználásra. 
  
1.3.  A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  

Forgalmazó: 
Édes Zoltán EV  
8900 Zalaegerszeg, Szállítók útja 1. 
Tel.: +36 70 604 4575 
 

1.3.1. Felelős személy neve: Fajta Zsolt 
 E-mail:   fajta.zsolt@eder-stt.hu 
 
1.4. Sürgősségi telefonszám:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
    1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
    Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h) 
 
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

 
2.1.  A keverék osztályozása:  
 
 Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján: 
 

Nem minősül veszélyes keveréknek. 
 

Figyelmeztető H-mondatok: Nincsenek. 
 
2.2.  Címkézési elemek:  
 

Figyelmeztető H-mondatok: Nincsenek. 
 

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: Nincsenek. 
 
EUH 210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható.  

 
2.3.  Egyéb veszélyek:  
 A magas nyomással történő bőr alá fecskendeződés súlyos sérüléseket okozhat.  
 A túlzott expozíció légúti, szem- és bőrirritációt okozhat.  

A termék összetevői nem felelnek meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a REACH rendelet XIII. 
 melléklete alapján.  
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3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
3.1. Anyag:    

Nem alkalmazható. 
 
3.2. Keverék: Szintetikus alapolajok és adalékok keveréke. 
 

Veszélyes összetevők:  

Megnevezés CAS-szám 
EK-szám / 
ECHA lista 

szám 

REACH 
reg. szám 

Konc. 
(%) 

Osztályozás 1272/2008/EK (CLP) 

Vesz. pikt. Vesz. kat. H mondat 
Dec-1-én, 
homopolimer, 
hidrogénezett,  
Dec-1-én, 
oligomerek, 
hidrogénezett* 

68037-01-4 500-183-1 
01- 

2119486452-
34 

30 - < 40 
GHS08 
Veszély 

Asp. Tox. 1 H304 

Trifenil-foszfát* 115-86-6 204-112-2 - 0,1 - < 1 
GHS09 

Figyelem 

Aquatic 
Acute 1 

M-tényező = 
1 

Aquatic 
Chronic 1 

M-tényező = 
1 

H400 
H410 

 
*: A gyártó által megadott osztályozás, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében. 

 
A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

 
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
4.1.  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:  

LENYELÉS:  
Teendők:  

- Elsősegélynyújtás általában nem szükséges.  
- Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.  

 BELÉGZÉS: 
Teendők: 

- A sérültet vigyük el az expozíció helyéről.  
- Az elsősegélynyújtók kerüljék önmaguk és mások expozícióját és viseljenek megfelelő légzésvédőt. 
- Légúti irritáció, szédülés, hányinger vagy eszméletvesztés esetén kérjünk azonnali orvosi segítséget.  
- A légzés leállása esetén biztosítsunk megfelelő szellőzést mechanikai berendezéssel vagy alkalmazzunk 

szájon át történő lélegeztetést.  
  BŐRREL ÉRINTKEZÉS:  

Teendők: 
- Mossuk le az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel.  
- Ha termék a bőr alá, vagy a test bármely más részébe fecskendeződött, a sérülés kinézetétől és méretétől 

függetlenül a sérült számára azonnali sebészi beavatkozás szükséges. Bár a magas nyomású 
befecskendeződés tünetei először minimálisak lehetnek, a korai, néhány órán belül elvégzett sebészi 
kezelés jelentősen csökkentheti a sérülés végső kimenetelét.  

 SZEMBE JUTÁS: 
Teendők: 

- Alaposan öblítsük ki a szemet vízzel.  
- Irritáció jelentkezése esetén kérjünk orvosi segítséget.  

4.2.  A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:  
A befecskendeződést követően előfordulhat helyi nekrózis, amelyet késleltetve megjelenő fájdalom és szövetkárosodás 
jellemez.  
A túlzott expozíció légúti, szem- és bőrirritációt okozhat. 

4.3.  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:  
A munkahelyen szükséges különleges és azonnali orvosi ellátás biztosítása várhatóan nem szükséges.  
Tüneti kezelés. 
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5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
5.1. Oltóanyag:  
5.1.1. Megfelelő oltóanyag: 

Vízköd, hab, száraz vegyi anyag, szén-dioxid.  
5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag: 

Erős vízsugár.  
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

Tűz esetén füst, szén-oxidok, kén-oxidok, aldehidek és tökéletlen égéstermékek keletkezhetnek, ezek belélegzése súlyosan 
károsíthatja az egészséget. 

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat:  
Evakuáljuk a területet.  
Akadályozzuk meg, hogy a tűz maradványai vagy a szennyezett oltóvíz vízfolyásokba, csatornákba vagy ivóvízellátókba 
kerüljön.  
Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és zárt térben külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó. 
A tűz által veszélyeztetett tartályok vízpermettel hűtendők.  

 
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: 

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet 
tartózkodhat.   

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: 
  Kerüljük a kiömlött keverékkel történő érintkezést.  
  A védőfelszerelésekkel kapcsolatos minimális követelményekért lásd a 8. szakaszt.  

 A specifikus körülményeknek és/vagy a vészhelyzeti személyzet szakértői megítélésének függvényében további védelmi 
 intézkedések lehetnek szükségesek.  

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 
A termék kiömlése vagy véletlenszerű kibocsátása esetén értesítsük az illetékes hatóságot a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően.  
Nagymértékű kibocsátáskor későbbi visszanyerés vagy ártalmatlanítás esetén határoljuk körbe a kiömlött folyadékot.  
Akadályozzuk meg a kiömlött termék vízfolyásokba, csatornákba, alagsorokba vagy zárt terekbe jutását.  

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:  
Szárazföldi kibocsátás esetén állítsuk meg a termék szivárgását, ha ez kockázat nélkül megtehető. Gyűjtsük össze a 
keveréket szivattyú vagy megfelelő nedvszívó anyag segítségével.  
Vízi kibocsátás esetén állítsuk meg a termék szivárgását, ha ez kockázat nélkül megtehető. Határoljuk körbe a kiömlött 
keveréket vízi gátakkal. Tájékoztassuk a hajósforgalmat. Távolítsuk el a terméket a víz felszínéről fölözéssel vagy megfelelő 
nedvszívó anyaggal. Diszpergálószerek használata előtt kérjük ki szakértő véleményét. 
A szárazföldi és vízi kibocsátás eseteire vonatkozó eljárási javaslatok a keverék legvalószínűbb kibocsátási forgatókönyvén 
alapulnak. Mindazonáltal, a földrajzi elhelyezkedés, a szél, a hőmérséklet, valamint vízi kibocsátás esetén a hullámzás és az 
áramlatok iránya és sebessége nagyban befolyásolhatják a szükséges intézkedéseket. Emiatt konzultáljunk helyi 
szakértőkkel.  
Megjegyzés: A helyi szabályozások előírhatják vagy korlátozhatják az elvégzendő intézkedéseket.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:  
 További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt. 
 
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. 
Kerüljük a használt termékkel történő érintkezést.  
Akadályozzuk meg a termék kifolyását vagy szivárgását a csúszásveszély elkerülése érdekében.  
Műszaki intézkedések: 
Nincs különleges utasítás. 
Tűz- és robbanásvédelmi előírások: 
A termék elektrosztatikusan feltöltődhet, amely elektromos szikrát okozhat (gyújtóforrás). Ömlesztett kezelés esetén egy 
elektromos szikra meggyújthat bármilyen, a jelenlévő folyadékból vagy maradványokból származó gyúlékony gőzt. 
Alkalmazzunk megfelelő átkötést és/vagy földelést. Mindazonáltal az átkötés vagy a földelés nem szünteti meg az 
elektrosztatikus feltöltődésből eredő veszélyeket.  
További útmutatásért tanulmányozzuk a vonatkozó helyi szabványokat. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
A biztonságos tárolás feltételei: 
A tartályok típusa befolyásolhatja az elektrosztatikus feltöltődést és kisülést.  
Ne tároljuk a terméket nyitott vagy címkézetlen tartályban.  
Nem összeférhető anyagok: Lásd 10.5. szakaszt.  
A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: Nincs különleges előírás.  
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7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 

Az azonosított felhasználást lásd az 1. szakaszban. Ipari vagy szektor-specifikus útmutatás nem áll rendelkezésre.  
 
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM  
8.1. Ellenőrzési paraméterek: 

 
Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint: 
A keverék összetevői a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint határértékkel nem szabályozottak. 
 
A gyártó által javasolt határértékek:  
Dec-1-én, homopolimer, hidrogénezett,  Dec-1-én, oligomerek, hidrogénezett (CAS-szám: 68037-01-4): 
Forma: permet (torakális frakció): 5 mg/m3 (TWA) 
 
A termék kezelése során képződő anyagokra vonatkozó expozíciós határértékek:  
Ködök/permetek képződésének kockázata esetén a következő határérték figyelembe vétele ajánlott:  
5 mg/m3 (ACGIH, TLV, belélegezhető frakció) 
 

 DNEL értékek: nincs adat.  
 

PNEC értékek: nincs adat. 
 
8.2. Az expozíció ellenőrzése: 

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott 
veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre 
csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs 
egészségkárosító hatása. 

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: 
A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve 
szembe jutásának elkerülésére. 
A védelem szükséges szintje és az ellenőrzés módja eltérő lehet az expozíció potenciális körülményeinek függvényében.  
Megfelelő szellőzés mellett és általános körülmények között nincsenek speciális követelmények.  

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: 
A megfelelő egyéni védőfelszerelés kiválasztása potenciális expozíciós tényezőktől függ, mint például az alkalmazási 
területek, a kezelési gyakorlatok, a koncentráció és a szellőzés. A megfelelő egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó 
javaslatok a termék meghatározott, általános felhasználására vonatkoznak.  
Mindig tartsuk be a jó személyes higiénia szabályait, például mossunk kezet a termék kezelését követően, illetve evés, ivás 
és/vagy dohányzás előtt.  
A munkaruházatot és a védőfelszerelést a szennyeződések eltávolítása érdekében rendszeresen mossuk ki.  
A szennyezett, nem megtisztítható ruházatot és lábbelit cseréljük le.  
Tartsuk be a jó háztartási gyakorlat előírásait.  
1. Szem-/arcvédelem: Az érintkezés kockázatának fennállása esetén az előírásoknak megfelelő, oldalvédővel ellátott 

védőszemüveg használata ajánlott (EN 166). 
2. Bőrvédelem:  

a. Kézvédelem: A védőkesztyűre vonatkozó információk a rendelkezésre álló szakirodalmon és gyártói 
adatokon alapulnak. A kesztyűk alkalmassága és áteresztési ideje a különböző felhasználási módok 
függvényében változhat. Speciális felhasználási körülményekre vonatkozó tanácsért forduljunk a 
védőkesztyű gyártójához! Rendszeresen ellenőrizzük a védőkesztyűket és túlhasználtság vagy sérülés esetén 
cseréljük le őket!  
A keverékhez szükséges védőkesztyű típusa: Normál felhasználási körülmények között általában nem 
szükséges a védelem. 

b. Egyéb: A védőruházatra vonatkozó információk a rendelkezésre álló szakirodalmon és gyártói adatokon 
alapulnak.  
A keverékhez szükséges védőkesztyű típusa: Normál használati körülmények között védőruházat általában 
nem szükséges. A jó ipari higiénés előírásoknak megfelelően tegyünk óvintézkedéseket a bőrrel történő 
érintkezés elkerülése érdekében.  

3. Légutak védelme: Amennyiben a műszaki ellenőrzés nem elegendő a légköri szennyeződések koncentrációjának olyan 
szinten tartásához, amely megfelel a dolgozók egészségének védelmére, az előírásoknak megfelelő légzésvédő 
használandó. A légzésvédő kiválasztása, használata és karbantartása a vonatkozó szabályozások követelményeinek 
betartásával történjen!  
A keverékhez szükséges légzésvédők típusa: Általános felhasználási feltételek és megfelelő szellőzés esetén nincs 
különleges követelmény.  
Magas légköri koncentráció esetén használjunk friss levegős, túlnyomásos üzemmódban működő légzésvédőt! A 
kimeneti palackkal ellátott friss levegős légzésvédő használható, ha az oxigénszint alacsony, a gáz/gőz figyelmeztető 
jellegű tulajdonságai gyengék, vagy ha a légtisztító szűrő kapacitása nem elegendő. 

4. Hőveszély: Nem ismert. 

http://www.biztonsagiadatlap.hu/


Elkészítés időpontja: 2018. 05. 08. 
Felülvizsgálat időpontja: - 
Verziószám: 1 

 
biztonsagiadatlap.hu 

 

Édes Zoltán EV                          MOBIL SHC 627 5 / 9. oldal 

 
8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése:  

Tartsuk be a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátást korlátozó környezetvédelmi előírásokat. Tegyük meg a 
megfelelő környezetvédelmi intézkedéseket a kibocsátások megakadályozása vagy korlátozása érdekében. 
A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és 
rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli 
körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel 
kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni. 

 
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

Paraméter  Vizsgálati módszer Megjegyzés 
1.  Külső jellemzők:  narancssárga folyadék   
2.  Szag:  jellegzetes   
3.  Szagküszöbérték:  nincs adat*   
4.  pH-érték:  nem alkalmazható   
5.  Olvadáspont/fagyáspont:  nem alkalmazható    
6.  Kezdő forráspont és 
forrásponttartomány:  

> 316 °C becsült érték  

7.  Lobbanáspont: > 210 °C ASTM D-92   
8.  Párolgási sebesség:  nincs adat*   
9. Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):  nem alkalmazható   
10. Alsó/felső gyulladási határ vagy 
robbanási tartományok:  

felső: 7,0 tf. % 
alsó: 0,9 tf. % 

  

11. Gőznyomás:  < 0,013 kPa  
(0,1 Hgmm) 

 20 °C, becsült érték  

12. Gőzsűrűség: > 2 101 kPa, becsült érték levegő = 1 
13. Relatív sűrűség: 0,859 15 °C, ASTM D4052  
14. Oldékonyság(ok):  vízben elhanyagolható 

mértékben oldódik 
  

15. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:  > 3,5 becsült érték  
16. Öngyulladási hőmérséklet:  nincs adat*   
17. Bomlási hőmérséklet:  nincs adat*   
18. Viszkozitás:  100 cSt / 100 mm2/s 

15,5 cSt  / 15,5 mm2/s 
40 °C 

 100°C 
  

19. Robbanásveszélyesség:  nem alkalmazható   
20. Oxidáló tulajdonságok:  nem alkalmazható   

9.2. Egyéb információk: 
Cseppenéspont: -39 °C 
*: A gyártó erre a paraméterre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a vizsgálatok eredménye az 
adatlap kiállításának pillanatában nem áll rendelkezésre. 

 
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
10.1.  Reakciókészség: 
 Lásd a 10.2. – 10.6. alszakaszokat.  
10.2.  Kémiai stabilitás: 

A termék normál körülmények között stabil.  
10.3.  A veszélyes reakciók lehetősége: 

Veszélyes polimerizáció nem megy végbe.  
10.4.  Kerülendő körülmények: 
 Túlzott hő, magas energiájú gyújtóforrások. 
10.5.  Nem összeférhető anyagok: 

Erős oxidálószerek.  
10.6.  Veszélyes bomlástermékek: 

A termék környezeti hőmérsékleten nem bomlik.  
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
11.1.  A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
 Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.  

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

 Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás 
kritériumait. 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás 
kritériumait. 

 Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása: 
 Nem áll rendelkezésre adat. 
11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok: 
 Belégzés:  
 Akut toxicitás: minimális toxicitás (az összetevők vizsgálata alapján).  
 Irritáció: alhanyagolható veszély környezeti/normál kezelési hőmérsékleten. 
 Lenyelés:  
 Akut toxicitás: minimális toxicitás (az összetevők vizsgálata alapján). 
 Bőr:  
 Akut toxicitás: minimális toxicitás (az összetevők vizsgálata alapján). 
 Bőrkorrózió/irritáció: elhanyagolható irritáció környezeti hőmérsékleten (az összetevők vizsgálata alapján). 
 Szem:  

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: enyhe, rövid ideig tartó kellemetlen érzést okozhat a szemben (az összetevők 
vizsgálata alapján). 

 Szenzibilizáció:  
 Légzőszervi szenzibilizáció: várhatóan nem szenzibilizálja a légutakat.  
 Bőrszenzibilizáció: várhatóan nem szenzibilizálja a bőrt (az összetevők vizsgálata alapján). 
 Aspiráció:  
 Várhatóan nincs aspirációs veszély (a termék fizikai-kémiai tulajdonságai (viszkozitás) alapján). 
 Csírasejt-mutagenitás:  

Várhatóan nem mutagén (az összetevők vizsgálata alapján). 
 Rákkeltő hatás:  
 Várhatóan nem okoz rákot (az összetevők vizsgálata alapján). 
 Reprodukciós toxicitás:  
 Várhatóan nem károsítja a reprodukciót (az összetevők vizsgálata alapján). 
 Szoptatás: 
 Várhatóan nincs káros hatással a szoptatott gyermekre. 
 Specifikus célszervi toxicitás (STOT):  
 Egyszeri expozíció: várhatóan nem károsítja a szerveket egyszeri expozíció esetén.  

Többszöri expozíció: várhatóan nem károsítja a szerveket hosszan tartó vagy ismételt expozíció esetén (az összetevők 
vizsgálata alapján). 
A termékre vonatkozó további információ:  
Az ismételt és/vagy hosszan tartó expozíció légúti, bőr- és szemirritációt okozhat.  
Tartalmaz:  
Szintetikus alapolajok: Várhatóan nem okoznak jelentős hatásokat normál használati körülmények között (azonos vagy 
hasonló termékekkel végzett állatkísérletek alapján). Nem mutagének vagy genotoxikusak. Nem szenzibilizálók kísérleti 
állatok vagy emberek esetében.  

11.1.3. Valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ: 
 Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás. 
11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: 

A magas nyomással történő bőr alá fecskendeződés súlyos sérüléseket okozhat. A befecskendeződést követően 
előfordulhat helyi nekrózis, amelyet késleltetve megjelenő fájdalom és szövetkárosodás jellemez.  

 A túlzott expozíció légúti, szem- és bőrirritációt okozhat.  
11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: 

Nem áll rendelkezésre adat. 
11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások: 
 Nem áll rendelkezésre adat. 
11.1.7. Az egyedi adatok hiánya: 

Nincs tájékoztatás. 
 

http://www.biztonsagiadatlap.hu/


Elkészítés időpontja: 2018. 05. 08. 
Felülvizsgálat időpontja: - 
Verziószám: 1 

 
biztonsagiadatlap.hu 

 

Édes Zoltán EV                          MOBIL SHC 627 7 / 9. oldal 

 
 

11.1.8. Egyéb információk: 
Nem áll rendelkezésre adat. 

 
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Az itt szereplő információk a termékről rendelkezésre álló adatokon, a termék összetevőin és hasonló termékeken 
alapulnak.  

12.1. Toxicitás: 
Várhatóan nincs káros hatással a vízi organizmusokra. Várhatóan nem gyakorolt krónikus hatásokat a vízi organizmusokra.  
Akut vízi toxicitás:  
LL50 (Oncorhynchus mykiss): 1003 mg/l/96h (hasonló termékek adatai alapján) 
Krónikus vízi toxicitás:  
NOELR (Daphnia magna): 1 mg/l/21n (hasonló termékek adatai alapján) 

12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság: 
Nem áll rendelkezésre adat.   

12.3.  Bioakkumulációs képesség: 
 Nem áll rendelkezésre adat.   
12.4.  A talajban való mobilitás: 

Alapolaj összetevő – A termék alacsony oldékonyságú, lebeg a víz felszínén és a vízből várhatóan a szárazföldre vándorol. 
Várhatóan szétválik üledékké és szennyvízi szilárd anyaggá. 

12.5.  A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 
A termék összetevői nem felelnek meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak a REACH rendelet XIII. 

 melléklete alapján.  
12.6.  Egyéb káros hatások: 
 Káros hatások nem várhatók.   
 
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: 

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet 
és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint. 

13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk: 
Az ártalmatlanítási szempontok a termék szállított formájára vonatkoznak. Az ártalmatlanítást a vonatkozó törvényeknek 
és előírásoknak, valamint a termék ártalmatlanításkori jellemzőinek megfelelően végezzük.  
A termék elégethető zárt, ellenőrzött égetőüzemben üzemanyag visszanyerés céljából, vagy ártalmatlanítható felügyelt 
hulladékégetőben, a nemkívánatos égéstermékek keletkezésének elkerülése érdekében nagyon magas hőmérsékleten.  
Védjük a környezetet. A használt olajat az arra kijelölt helyen tegyük le.  
Minimalizáljuk a bőrrel történő érintkezést.  
A használt olajokat ne keverjük oldószerekkel, fékfolyadékokkal vagy hűtőfolyadékokkal.  
Hulladékjegyzék-kód: 
13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 
*: veszélyes hulladék 
Ez a hulladékjegyzék-kód a termék legáltalánosabb felhasználásain alapul és előfordulhat, hogy nem terjed ki a felhasználás 
során keletkező szennyeződésekre. A hulladékképzőnek a megfelelő hulladékjegyzék-kód(ok) meghatározásához fel kell 
mérnie a hulladékképződés során alkalmazott folyamatokat és a keletkező szennyeződéseket.  

13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: 
Az üres tartályok maradványokat tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne töltsük újra a tartályokat és ne tisztítsuk 
meg azokat megfelelő utasítások hiányában. Az üres tartályokat teljesen ki kell üríteni és biztonságos módon kell tárolni a 
megfelelő helyreállításig vagy ártalmatlanításig. Az üres tartályok újrahasznosíthatók, visszanyerhetők vagy 
ártalmatlaníthatók megfelelően kvalifikált vagy engedéllyel rendelkező vállalaton keresztül, a vonatkozó nemzeti 
előírásoknak megfelelően.  

13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit: 
A TARTÁLYRA NE FEJTSÜNK KI NYOMÁST, NE VÁGJUK, NE FORRASSZUK, NE FÚRJUK, NE DARÁLJUK, ÉS NE TEGYÜK KI 
HŐNEK, LÁNGOKNAK, SZIKRÁNAK, ELEKTROSZTATIKUS TÖLTÖTTSÉGNEK VAGY MÁS GYÚJTÓFORRÁSOKNAK. A 
TARTÁLYOK FELROBBANHATNAK SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZVA.  

13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások: 
 Nem ismertek. 
13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések: 
 Nincs adat. 
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14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 ADR/RID; ADN; IMDG; IATA: 

Szállítási szempontból nem szabályozott. 
14.1.  UN-szám: 
 Nincs.  
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 
 Nincs.  
14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): 
 Nincs.  
14.4.  Csomagolási csoport: 
 Nincs.  
14.5.  Környezeti veszélyek: 

Nincs vonatkozó információ.  
14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 
 Nincs vonatkozó információ.  
14.7.  A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: 
 Nem osztályozott a MARPOL egyezmény II. melléklete alapján.  
 
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
15.1.  Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:  

1. REACH nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) 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 
biztonsági 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, és módosításai 

2. CLP nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon 
kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai 

3. 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 

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai  
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai 

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások: 
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  

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások: 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei 

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások: 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai 

 
15.2.  Kémiai biztonsági értékelés: A keverék egy vagy több összetevőjére vonatkozóan készült kémiai biztonsági értékelés.  
 
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: Nincsenek. 
 
A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege: 
DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült 
hatásmentes koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, 
bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem 
alkalmazható. ÁK-érték: megengedett átlagos koncentráció. CK-érték: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig 
megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). MK-érték: maximális koncentráció. VOC (Volatile Organic Compound): 
szerves illékony vegyület. ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás. RID: Veszélyes 
áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló európai megállapodás. ADN: Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló 
európai megállapodás. IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi 
szabályzata. 
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Felhasznált irodalom/források:  
A gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2015. 05. 16.). 

 
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek: Az összetevők ismert veszélyein alapuló számítási 
eljárás alapján, figyelembe véve a termék viszkozitását, és nincs veszélyesként osztályozva. 
 

 A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:  
  H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
EUH 210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható.  

 
 Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: Nem áll rendelkezésre adat. 
 

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és 
megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak 
és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése 
során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és 
kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos 
jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 
 

 
 

Biztonsági adatlapot készítette: ToxInfo Kft. 

 

A biztonsági adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segítségnyújtás: 
+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu 
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