Material Safety Data Sheet (MSDS)

en

This MSDS refers to the WABCO product with product number below-mentioned.

de

Dieses Sicherheitsdatenblatt bezieht sich auf das WABCO Produkt mit der unten
stehenden Produktnummer.

es

Esta hoja de datos de seguridad está referida al producto WABCO con la referencia abajo mencionada.

fr

Cette fiche MSDS se réfère au produit WABCO dont la référence est mentionnée ci-dessous.

it

Questa scheda di dati di sicurezza si riferisce agli articoli WABCO con il codice
prodotto menzionato sotto.

ru

Этот паспорт безопасности относится к продукту WABCO с нижестоящим
номером продукта.
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VARNOSTNI LIST
V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH
Različica: 1.1
Datum dopolnjene izdaje
29.11.2007

MOLYKOTE(R) M-77 PASTE
1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU
Firma

:

MOLYKOTE(R) M-77 PASTE

Družba

:

Dow Corning S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgium

Služba

:

Dow Corning Central Europe
Dow Corning Northern Europe
Dow Corning Southern Europe

Telefonska številka za klic v
sili

:

Dow Corning (Barry U.K. 24h)
Dow Corning (Wiesbaden 24h)
Dow Corning (Seneffe 24h)

Elektronski naslov
(Varnostni List)
Uporaba snovi/pripravka

:

sdseu@dowcorning.com

:

Maziva in aditivi

Tel: +49 6112371
Fax: +49 611237609
Tel: +44 1676528000
Fax: +44 1676528001
Tel: +33 472841360
Fax: +33 472841379
Tel: +44 1446732350
Tel: +49 61122158
Tel: +32 64 888240

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH
Ni nevarno po 31. členu in Prilogi II k Uredbi REACH ter njenih naknadnih spremembah.

3. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH
Kemijska karakterizacija: Molibdenova disulfidna mast
Nevarne sestavine:
Ime

CAS-št.

EINECS/
ELINCS št.

Brez nevarnih sestavin.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
Pri stiku z očmi

:

Prva pomoč ni potrebna.

Pri stiku s kožo

:

Prva pomoč ni potrebna.

Pri vdihavanju

:

Umakniti na svež zrak.
1-6

Konc.
(Utežni/Masni
%)

Razvrstitev

VARNOSTNI LIST
V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH
Različica: 1.1
Datum dopolnjene izdaje
29.11.2007

MOLYKOTE(R) M-77 PASTE
Pri zaužitju

:

Prva pomoč ni potrebna.

5. UKREPI OB POŽARU
Primerna sredstva za gašenje :

Pri velikih požarih uporabiti suho kemikalijo, peno ali razpršeno vodo (meglico). Pri
manjših požarih uporabiti ogljikov dioksid (CO2), suho kemikalijo ali razpršeno vodo.
Voda se lahko uporablja za hlajenje posod, izpostavljenih ognju.

Neustrezno sredstvo za
gašenje

:

Nobena znana.

Nevarnosti pri gašenju
požara
Posebna varovalna oprema
za gasilce

:

Nobena znana.

:

Avtonomen respirator in varovalno oblačilo sta obvezna. Opredeliti potrebo po
evakuaciji ali zaprtju območja v skladu z vašim lokalnim načrtom ukrepov ob izrednih
dogodkih. Uporabiti razpršeno vodo za hlajenje posod, izpostavljenih ognju.

Nevarni produkti gorenja

:

Termična razgradnja tega proizvoda ob požaru ali zelo visokih temperaturah lahko
povzroči nastanek naslednjih produktov razgradnje: Silicijev dioksid. Ogljikovi oksidi in
sledi nepooplno sežganih ogljikovih spojin. po formaldehidu Žvepleni proizvodi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH
Osebni varnostni ukrepi

:

Nosite osebno varovalno opremo.

Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečiti velikim količinam dostop do odtokov ali površinskih voda.

Postopki čiščenja

:

Postrgati in shraniti v posodo, opremljeno s pokrovom. V primeru razlitja proizvoda
nastane zelo spolzka površina.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE
Navodilo za varno rokovanje :

Preprečite stik z očmi. Splošno prezračevanje je priporočljivo.

Pogoji za skladiščenje

:

Ne skladiščite skupaj z oksidanti

Posebna uporaba

:

Poglejte si tabelo tehničnih podatkov, ki je na voljo po zaprosilu.

Neustrezni materiali za
embaliranje

:

Nobena znana.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Tehnični ukrepi

:

Prezračevanje: Glejte tudi poglavje 7
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Dovoljene mejne vrednosti izpostavljanja
Ime

CAS-št.

Meje izpostavljenja

Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.
Osebna zaščitna oprema
Zaščita dihal

:

Zaščita dihal običajno ni potrebna.

Zaščita rok

:

Rokavice običajno niso potrebne.

Zaščita oči

:

Uporaba zaščitnih očal je obvezna.

Zaščita kože in telesa

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Higienski ukrepi

:

Skrbeti za dobro industrijsko higieno. Oprati po rokovanju, predvsem pred jedjo, pitjem
ali kajenjem.

Kontrola izpostavljenosti
okolja

:

glejte poglavji 6 & 12.

Dodatne informacije

:

Ti varnostni ukrepi veljajo za rokovanje pri sobni temperaturi. Uporaba pri večji
temperaturi ali uporaba v obliki aerosola/razpršila lahko zahteva dodatne varnostne
ukrepe.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
Izgled
Oblika:

pasta

Barva:

Oglje

Vonj:

lahen

Pomembni podatki glede zdravja, varnosti in okolja
Eksplozivne lastnosti

:

Ne

Gostota

:

1,9

Oksidativne lastnosti

:

Ne

Zgoraj omenjene informacije niso namenjene za izdelavo specifikacij proizvodov. Obrniti se na Dow Corning pred izdelavo specifikacij.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
Obstojnost

:

Stabilno pod normalnimi pogoji uporabe.

Pogoji, ki se jim je treba
izogibati
Materiali, ki se jim je treba
izogibati.

:

Ni dokazano.

:

Lahko reagira z močnimi oksidanti.
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Nevarni razpadni produkti

:

Termična razgradnja tega proizvoda ob požaru ali zelo visokih temperaturah lahko
povzroči nastanek naslednjih produktov razgradnje: Silicijev dioksid. Ogljikovi oksidi in
sledi nepooplno sežganih ogljikovih spojin. po formaldehidu Žvepleni proizvodi.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
Pri stiku z očmi

:

Lahko povzroči začasno neugodje.

Pri stiku s kožo

:

Običajno škodljivi vplivi niso pričakovani.

Pri vdihavanju

:

Običajno škodljivi vplivi niso pričakovani.

Pri zaužitju

:

Običajno škodljivi vplivi niso pričakovani.

Nadaljnje informacije

:

Ta proizvod vsebuje prah, nevaren pri vdihavanju. To ni pomembno za trenutno obliko
proizvoda, ki ni v respirabilni obliki.

1
2

Temelji na podatkih o preizkusu proizvoda.
Temelji na podatkih iz preizkusov podobnih proizvodov.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI
Porazdelitev in obnašanje v okolju
Trden material, netopen v vodi. Škodljivi vplivi niso predvideni.
Ekotoksičnost
Ne vpliva škodljivo na vodne organizme.
Bioakumulacija

:

Brez bioakumulacijskega potenciala.

Učinki na naprave za obdelavo odpadne vode
Škodljivi vplivi na bakterije niso pričakovani.

13. ODSTRANJEVANJE
Odlaganje proizvodov

:

Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se
kode za odpadke ne ravnajo po proizvodih, ampak po uporabi. Odpadkom naj bi kode
pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje
odpadkov.

Odstranjevanje embalaže

:

Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik,
prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

4-6

VARNOSTNI LIST
V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH
Različica: 1.1
Datum dopolnjene izdaje
29.11.2007

MOLYKOTE(R) M-77 PASTE
14. TRANSPORTNI PODATKI
Cestni transport / Železniški transport (ADR/RID)
Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti/Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu
nevarnega blaga ne veljata
Pomorski transport (IMDG)
Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju (Kodeks IMDG) ne velja.
Zračni transport (IATA)
Predpisi Mednarodne zveze zračnih prevoznikov (IATA) ne veljajo.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH
Klasifikacija in označevanje v skladu z Direktivo 67/548/EGS.
Stavek(stavki) 'S'

:

S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Nacionalna zakonodaja / predpisi
:

Ozonski plasti škodljive kemikalije niso navzoče ali uporabljene pri proizvodnji.

MITI

:

Vse sestavine so navedene, izvzete ali priglašene.

EINECS

:

Vse sestavine so navedene, izvzete ali priglašene (evropski seznam novih snovi).

DSL

:

Vse sestavine so navedene ali izvzete.

AICS

:

Vse sestavine so navedene, izvzete ali priglašene.

PICCS

:

Vse sestavine so navedene, izvzete ali priglašene.

KECL

:

Vse sestavine so navedene, izvzete ali priglašene.

TSCA

:

Vse kemične snovi so navedene na ali izvzete iz seznama kemičnih snovi, ki je v skladu z
Zakonom o nadzoru strupenih snovi.

IECSC

:

Vse sestavine so navedene ali izvzete.

Ozonski plasti škodljive
kemikalije
Status
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16. DRUGE INFORMACIJE
Ta varnostni list je bil pripravljen v skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe REACH ter njenih ustreznih sprememb glede
približevanja zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi ter
pripravkov.
Osebe, ki prejmejo ta varnostni list, morajo zagotoviti, da ljudje, ki bi utegnili izdelek uporabljati, z njim rokovati, ga odvreči
ali priti znjim v stik, da temeljito preberejo in razumejo informacije, ki so v njem. Če prejemnik kasneje proizvede snov, ki
vsebuje izdelek Dow Corning, je v izključni odgovornosti prejemnika, da zagotovi prenos vseh potrebnih informacij iz
varnostnega lista o izdelku Dow Corning v ssvoj varnostni list o proizvodu v skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe REACH.
Vse informacije in navodila v tem varnostnem listu temeljijo na trenutnih znanstvenih in tehničnih spoznanjih, na dan, ki je
naveden na tem varnostnem listu. Dow Corning ne prevzema odgovornosti za kakršne koli napake na izdelku, na katerega se
nanaša ta varnostni list, če obstoja takšne napake ni moč odkriti glede na trenutna znanstvena in tehnična spoznanja.
Kot je zgoraj navedeno, je bil ta varnostni list pripravljen v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi. Če ta material kupite izven
Evrope, kjer so lahko veljavni drugačni predpisi, si pridobite pri vašem lokalnem dobavitelju izdelkov družbe Dow Corning
varnostni list, ki velja za državo, v kateri se proizvod prodaja, in kjer se namerava uporabiti. Upoštevajte, da sta videz in
vsebina varnostnega lista lahko drugačna - tudi za enak proizvod - v različnih državah zaradi različnih zahtev glede skladnosti.
V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na vašega lokalnega dobavitelja izdelkov družbe Dow Corning.
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