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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

1.1. Идентификатор на продукта 

Форма на продукта : Смес 

Наименование на продукта : LUBE F SAE 0W-20 

Код на продукта : 3074YA1581 

Продуктова група : Смес 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват 

1.2.1. Идентифицирани употреби 

Основна категория на употреба : Потребителска употреба,Професионална употреба 

Употреба на веществото/сместа : Смазочен материал 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват 

Няма налична допълнителна информация 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

Страна Официален консултативен орган Адрес Телефонен номер при 

спешни случаи 

Коментар 

България Национален токсикологичен 

информационен център 

Многопрофилна болница за активно 

лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 

бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 

21 

1606 София 

+359 2 9154 233  

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Кожна сенсибилизация - не се класифицира     

За пълния текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16 

Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда 

Няма налична допълнителна информация 

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP] 

EUH фрази : EUH208 - Съдържа Алкилфенол в С14-16-18, Молибденов полисулфиден алкил 

дитиокарбамиден комплекс с дълга верига. Може да предизвика алергична реакция. 

EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. 

YACCO SAS 

Avenue des Petits Prés - Z.I. de l'Oison - BP 2 

76320 St Pierre-lès-Elbeuf 

France 

T 0033 2 32.96.00.00 - F 0033 2 35.78.81.87 

contact@yacco.com - www.yacco.com 

mailto:contact@yacco.com
http://www.yacco.com/
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2.3. Други опасности 

Компонент 

Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани 

неутрални на базата на масло (72623-86-0) 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

 

Молибденов полисулфиден алкил дитиокарбамиден 

комплекс с дълга верига 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

 

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59, параграф 1 от REACH, за притежаването на свойства, 

нарушаващи функциите на ендокринната система, или за което/които не е установено, че има(т) свойства, нарушаващи функциите на ендокринната 

система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или в Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

3.1. Вещества 

Неприложимо 

3.2. Смеси 

Коментари : DMSO extract < 3% (IP 346) 

 

Наименование Идентификатор на 

продукта 

% Класификация в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, 

парафинови, Базово масло - неспецифицирано, 

[Комплексна комбинация от въглеводороди, получена 

при обработване на нефтена фракция с водород в 

присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди 

с брой на въглеродните атоми преобладаващо в 

интервала от С20 до С50 включително, като се 

получава краен продукт с вискозитет не по-малък от 

100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа 

относително голямо количество наситени 

въглеводороди.] 

CAS №: 64742-54-7 

EО №: 265-157-1 

ЕО индекс №: 649-467-00-8 

REACH №: 01-2119484627-25 

≥ 50 Asp. Tox. 1, H304 

Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани 

неутрални на базата на масло 

CAS №: 72623-86-0 

EО №: 276-737-9 

ЕО индекс №: 649-482-00-X 

REACH №: 01-2119474878-16 

1 – 10 Asp. Tox. 1, H304 

Смазочни масла (нефт), C20-50, на базата на неутрално 

масло, хидроочистени 

CAS №: 72623-87-1 

EО №: 276-738-4 

ЕО индекс №: 649-483-00-5 

REACH №: 01-2119474889-13 

1 – 10 Asp. Tox. 1, H304 

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic - 

Base oil 

CAS №: 64742-56-9 

EО №: 265-159-2 

ЕО индекс №: 649-469-00-9 

REACH №: 01-2119480132-48 

1 – 10 Asp. Tox. 1, H304 

Дестилати (нефт), тежки, парафинови, обезводнени от 

разтворител 

CAS №: 64742-65-0 

EО №: 265-169-7 

ЕО индекс №: 649-474-00-6 

REACH №: 01-2119471299-27 

1 – 10 Asp. Tox. 1, H304 
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Наименование Идентификатор на 

продукта 

% Класификация в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Парафинови масла (нефтени), каталитично 

депарафинирани, тежки; Базово масло — 

неспецифицирано; [Сложна комбинация от 

въглеводороди, получена чрез процес на каталитично 

депарафиниране. Състои се основно от въглеводороди с 

брой на въглеродните атоми основно в интервала от 

C20 до C50, като от нея се получава крайно масло с 

вискозитет не по-нисък 100 SUS при 100°F (19cSt при 

40 °C).] 

CAS №: 64742-70-7 

EО №: 265-174-4 

ЕО индекс №: 649-477-00-2 

REACH №: 01-2119487080-42 

1 – 10 Asp. Tox. 1, H304 

Алкилфенол в С14-16-18 EО №: 931-468-2 

REACH №: 01-2119498288-19 

1 – 10 Skin Sens. 1B, H317 

STOT RE 2, H373 

Алкариламин CAS №: 36878-20-3 

EО №: 253-249-4 

REACH №: 01-2119488411-28 

1 – 2,5 Aquatic Chronic 4, H413 

 

Молибденов полисулфиден алкил дитиокарбамиден 

комплекс с дълга верига 

EО №: 457-320-2 

REACH №: 01-0000019337-66 

0,1 – 1 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

За пълния текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Първа помощ при вдишване : Осигурете свеж въздух на засегнатото лице. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в 

позиция за възстановяване и потърсете лекарска помощ. Да се потърси медицинска помощ. 

При спиране на дишането да се извърши изкуствено дишане. 

Първа помощ при контакт с кожата : Да се измие кожата със сапун и вода. Потърсете лекарска помощ ако неразположението или 

дразненето се задълбочат. 

Първа помощ при контакт с очите : Да се измие веднага и обилно с вода, включително под клепачите. При продължително 

дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 

Първа помощ при поглъщане : В НИКАКЪВ случай да не се позволява поглъщане от несъзнателни хора. При поглъщане да 

се изплакне устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание). Незабавно потърсете 

медицински съвет/помощ. 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Няма налична допълнителна информация 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 

Да се лекува симптоматично. 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства 

Подходящи пожарогасителни средства : Да се използват средства, подходящи за гасене на пожари в съседство. 

Неподходящи пожарогасителни средства : Силна водна струя. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Непълното горене освобождава опасен въглероден окис, въглероден двуокис и други токсични 

газове. 

5.3. Съвети за пожарникарите 

Противопожарни мерки : Да се предотврати проникването на продуктите от гасенето на пожара в канализацията или 

водоизточниците. 
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Защита при гасене на пожар : Пълна защита на тялото. Да не се влиза в зони на пожар без предпазни средства, вкл. и 

средства за дихателна защита. 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

Общи мерки : Да се носи подходящо защитно оборудване. Да се осигурява подходяща вентилация. Да се 

избягва контакт с кожата и очите. 

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

Няма налична допълнителна информация 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 

Няма налична допълнителна информация 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да се предотврати попадането на течността в канализацията, във водни потоци, подземни или ниски участъци. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

Методи за почистване : Да се събере остатъка с помощта на абсорбиращ незапалим материал. Всички отпадъци да се 

съберат в подходящи надписани контейнери и да се унищожат в съответствие с местното 

законодателство. 

6.4. Позоваване на други раздели 

Раздел 1. За повече информация, вижте раздел 13. Вижте Раздел 8. 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Допълнителни опасности по време на обработка : При високата температура може да се освободят опасни газове. HYDROGEN SULFIDE. 

меркаптан. Възможно е образуването на взривоопасни смеси от пари / въздух. Този продукт 

съдържа цинков диалкилдитиофосфат (ZDDP), вещество, чувствително към топлина. Не 

загрявайте над максималната температура на зареждане. По -високите температури могат 

екзотермично да разграждат ZDDP, което води до отделяне на силно токсичен сероводород и 

алкил меркаптани, които могат да бъдат много миризливи. Алкил меркаптаните могат да се 

появят отново при изключително ниски концентрации, а парите могат да пътуват много мили 

при откриваеми концентрации. Тези разпадащи се пари също са запалими и могат да се 

запалят внезапно, когато се смесят с въздух в присъствието на източници на запалване, като 

искри или пламъци. 

Предпазни мерки за безопасна работа : Съдовете да се държат затворени. Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена 

и техника за безопасност. Да се осигури добро проветряване на работното място. Да се 

избягват високите температури. Трябва да се внимава при нагряване на този продукт. 

Препоръчват се електрически или парни отоплителни системи с автоматично ограничаваща 

максимална температура, която не надвишава 120 o C. При нагряване температурата на 

продукта трябва да се следи постоянно. Продуктът трябва да се съхранява под максималната 

препоръчителна температура на зареждане / разтоварване, за да се избегне влошаване на 

качеството на продукта и евентуално разлагане. Трябва да се действа изключително 

внимателно при измерване или подобни операции, тъй като прегряването може да доведе до 

натрупване на смъртоносни концентрации на сероводород в контейнера на главата. Внимание: 

Ако материалът се прегрее, особено в присъствието на вода, може да се отдели сероводород; 

което може да причини бърз респираторен колапс, кома и смърт, без непременно да се открие 

предупредителна миризма. Ако се подозира разлагане или продуктът е прегрял, не отваряйте 

контейнера, спрете нагряването и закрепете уреда. Започнете аварийни процедури, като 

вземете всички необходими предпазни мерки, за да избегнете излагане на токсични или 

запалими газове (например сероводород), като евакуация на замърсени зони и използване на 

подходяща дихателна защита. 
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Хигиенни мерки : Да не се пие, яде или пуши на работното място. Да се държи далече от хранителни продукти, 

питиета и храна за животни. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Изперете 

замърсеното облекло преди повторна употреба. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Условия за съхраняване : Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. 

Специални правила за опаковане : Да се съхранява само в оригиналната опаковка. 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол 

8.1.1 Национални гранични стойности на професионална експозиция и биологични гранични стойности 

Няма налична допълнителна информация 

8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение 

Няма налична допълнителна информация 

8.1.3. Образуват се замърсители на въздуха 

Няма налична допълнителна информация 

8.1.4. DNEL и PNEC 

Няма налична допълнителна информация 

8.1.5. Контролно бандажиране 

Няма налична допълнителна информация 

8.2. Контрол на експозицията 

8.2.1. Подходящ технически контрол 

Няма налична допълнителна информация 

8.2.2. Лични предпазни средства 

8.2.2.1. Защита на очите и лицето 

Защита на очите: 

Предпазни очила 

8.2.2.2. Предпазване на кожата 

Защита на кожата и тялото: 

Да се носят подходящите работни дрехи 

 

Защита на ръцете: 

Химически устойчиви ръкавици (според Европейски стандарт NF EN 374 или еквивалентен). Моля, следвайте инструкциите, свързани с пропускливост 

и времето за проникване, предоставени от производителя 

8.2.2.3. Защита на дихателните пътища 

Няма налична допълнителна информация 

8.2.2.4. Термични опасности 

Няма налична допълнителна информация 

8.2.3. Контрол на експозицията в околната среда 

Няма налична допълнителна информация 
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РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Агрегатно състояние : Течно 

Цвят : Не е налично 

Мирис : Нефт. 

Граница на мириса : Не е налично 

Tочка на топене : Не е налично 

Tочка на замръзване : Не е налично 

Tочка на кипене/интервал на кипене : Не е налично 

Запалимост : Не е налично 

Граници на експлозивност : Не е налично 

Долна граница на експлозия (ДГЕ) : Не е налично 

Горна граница на експлозия (ГГЕ) : Не е налично 

Пламна температура : > 200 °C 

Tемпература на самозапалване : Не е налично 

Tемпература на разпадане : Не е налично 

pH : Не е налично 

Вискозитет, кинематичен : > 20,5 mm²/s (40°C) 

Разтворимост : Не е налично 

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log 

Kow) 

: Не е налично 

Налягане на парите : Не е налично 

Налягане на парите при 50 °C : Не е налично 

Плътност : Не е налично 

Относителна плътност : 0,846 

Относителна плътност на парите при 20 °C : Не е налично 

Размер на частиците : Неприложимо 

Разпределение на частиците по размер : Неприложимо 

Форма на частиците : Неприложимо 

Съотношение на частиците : Неприложимо 

Състояние по отношение на агрегацията на 

частиците 

: Неприложимо 

Състояние по отношение на агломерацията на 

частиците 

: Неприложимо 

Специфична повърхност на частиците : Неприложимо 

Генериране на прах от частици : Неприложимо 

9.2. Друга информация 

9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност 

Няма налична допълнителна информация 

9.2.2. Други характеристики за безопасност 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност 

Стабилен при нормални условия. 

10.2. Химична стабилност 

Стабилен при нормални условия. 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Стабилен при нормални условия. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 
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10.5. Несъвместими материали 

Силни окислители. 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

При горене: отделяне на (много)токсични газове/пари. 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 

Остра токсичност (орална) : Не се класифицира 

Остра токсичност (дермална) : Не се класифицира 

Остра токсичност (вдишване) : Не се класифицира 
 

Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани неутрални на базата на масло (72623-86-0) 

LD50 орално плъх > 5000 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 

Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) 

LD50 дермално заек > 2000 mg/kg (метод OЕCD 402) 

LC50 Вдишване - Плъх > 5,53 mg/l (метод OЕCD 403) 
 

Смазочни масла (нефт), C20-50, на базата на неутрално масло, хидроочистени (72623-87-1) 

LD50 орално плъх > 5000 mg/kg [OECD 401] 

LD50 дермално заек > 2000 mg/kg [OECD 402] 

LC50 Вдишване - Плъх (Прах/мъгла) > 5,53 mg/l/4h 
 

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic - Base oil (64742-56-9) 

LD50 орално плъх > 5000 mg/kg 

LD50 дермално заек > 5000 mg/kg 

LC50 Вдишване - Плъх (Прах/мъгла) 5,53 mg/l/4h 
 

Алкариламин (36878-20-3) 

LD50 орално плъх > 5000 mg/kg 
 

Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от 

въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от 

въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от С20 до С50 включително, като се получава 

краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество 

наситени въглеводороди.] (64742-54-7) 

LD50 орално плъх > 5000 mg/kg (метод OЕCD 401) 

LD50 дермално заек > 2000 mg/kg (метод OЕCD 402) 

LC50 Вдишване - Плъх > 5000 mg/m³ (4h) (метод OЕCD 403) 
 

Корозивност/дразнене на кожата : Не се класифицира 
 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Не се класифицира 
 

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Не се класифицира. 
 

Мутагенност на зародишните клетки : Не се класифицира 
 

Канцерогенност : Не се класифицира 
 

Токсичност за репродукцията : Не се класифицира 
 

СТОО (специфична токсичност за определени 

органи) — еднократна експозиция 

: Не се класифицира 

 

СТОО (специфична токсичност за определени 

органи) — повтаряща се експозиция 

: Не се класифицира 
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Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани неутрални на базата на масло (72623-86-0) 

LOAEL (оралнo, плъх, 90 дни) 125 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 

(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 
 

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic - Base oil (64742-56-9) 

LOAEL (оралнo, плъх, 90 дни) 125 mg/kg телесно тегло/ден 

NOAEL (субхронично, оралнo, животно/мъжкo, 90 дни) ≥ 2000 mg/kg телесно тегло 

NOAEL (субхронично, оралнo, животно/женскo, 90 

дни) 

≥ 2000 mg/kg телесно тегло 

 

Алкилфенол в С14-16-18 

СТОО (специфична токсичност за определени органи) 

— повтаряща се експозиция 

Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. 

 

Опасност при вдишване : Не се класифицира 
 

LUBE F SAE 0W-20  

Вискозитет, кинематичен > 20,5 mm²/s (40°C) 

11.2. Информация за други опасности 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност 

Опасно за водната среда, краткосрочна (остра) : Не се класифицира 

Опасно за водната среда, дългосрочна (хронична) : Не се класифицира 

Не се разгражда бързо 
 

Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани неутрални на базата на масло (72623-86-0) 

LC50 - Риби [1] > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (метод OЕCD 203) 

LC50 - Други водни организми [1] > 10000 mg/l (Gammarus pulex, 48h) (метод OЕCD 202) 

NOEC (oстра) ≥ 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (метод OЕCD 211) 

NOEC хронична ракообразни 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) (метод OЕCD 211) 
 

Смазочни масла (нефт), C20-50, на базата на неутрално масло, хидроочистени (72623-87-1) 

LC50 - Риби [1] > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (метод OЕCD 203) 

EC50 - Ракообразни [1] > 10000 mg/l (Gammarus pulex, 48h/96h) (метод OЕCD 202) 

NOEC (oстра) ≥ 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (метод OЕCD 203) 

NOEC (хроничнa) 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) (метод OЕCD 211) 

NOEC, водни безгръбначни, остра, Gammarus pulex ≥ 10000 mg/l (96 часа, (метод OЕCD 202)) 

NOEC, водорасли, остра, Pseudokirchnerella subcapitata ≥ 100 mg/l (72 часа, (метод OЕCD 201)) 
 

 

Молибденов полисулфиден алкил дитиокарбамиден комплекс с дълга верига 

EC50 - Ракообразни [1] 50 mg/l 48h (Daphnia magna) [OECD 202] 

EC50 72h - Водорасли [1] 9,62 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata;  72 h) [OECD 201] 

ErC50 водорасли 9,62 mg/l 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) [OECD 201] 

NOEC хронична риби 94,8 mg/l 96h (Oncorhynchus mykiss) [OECD 203] 

NOEC хронична ракообразни 100 mg/l 21d (Daphnia magna) 
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12.2. Устойчивост и разградимост 

Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани неутрални на базата на масло (72623-86-0) 

Устойчивост и разградимост Трудно биоразградим. 

Биоразграждане 31 % (28d) (метод OЕCD 301F) 
 

Смазочни масла (нефт), C20-50, на базата на неутрално масло, хидроочистени (72623-87-1) 

Устойчивост и разградимост Трудно биоразградим. 

Биоразграждане 50 % (OECD 301 B) 
 

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic - Base oil (64742-56-9) 

Устойчивост и разградимост Потенциално биоразградим. 
 

Алкариламин (36878-20-3) 

Устойчивост и разградимост Не е лесно биоразградимо. 
 

 

Молибденов полисулфиден алкил дитиокарбамиден комплекс с дълга верига 

Устойчивост и разградимост Не е лесно биоразградимо. 

Биоразграждане 22,75 % [OECD 301] 
 

Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от 

въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от 

въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от С20 до С50 включително, като се получава 

краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество 

наситени въглеводороди.] (64742-54-7) 

Устойчивост и разградимост По същество биоразградим. 

12.3. Биоакумулираща способност 

Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани неутрални на базата на масло (72623-86-0) 

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log 

Kow) 

> 6 

Биоакумулираща способност Биоакумулативен потенциал. 
 

Смазочни масла (нефт), C20-50, на базата на неутрално масло, хидроочистени (72623-87-1) 

Биоконцентрационен фактор (BCF REACH) < 500 

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log 

Pow) 

2 – 6 

 

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic - Base oil (64742-56-9) 

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log 

Pow) 

> 3 

 

 

Молибденов полисулфиден алкил дитиокарбамиден комплекс с дълга верига 

Биоконцентрационен фактор (BCF REACH) 88 25 °C (Cyprinus carpio) - 0.05 mg/l - [OECD 305] 
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Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от 

въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от 

въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от С20 до С50 включително, като се получава 

краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество 

наситени въглеводороди.] (64742-54-7) 

Биоакумулираща способност потенциално биоакумулиращо. 

12.4. Преносимост в почвата 

Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани неутрални на базата на масло (72623-86-0) 

Екология - почва Неразтворим във вода. 
 

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic - Base oil (64742-56-9) 

Екология - почва Неразтворим във вода. 
 

Дестилати (нефт), обработени с водород, тежки, парафинови, Базово масло - неспецифицирано, [Комплексна комбинация от 

въглеводороди, получена при обработване на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от 

въглеводороди с брой на въглеродните атоми преобладаващо в интервала от С20 до С50 включително, като се получава 

краен продукт с вискозитет не по-малък от 100 SUS при 100°F (19cSt при 40°C). Съдържа относително голямо количество 

наситени въглеводороди.] (64742-54-7) 

Екология - почва Плува над водата. Неразтворим във вода. 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Компонент 

Смазочни масла (нефт), C15-30, хидрогенирани 

неутрални на базата на масло (72623-86-0) 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

 

Молибденов полисулфиден алкил дитиокарбамиден 

комплекс с дълга верига 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите PBT на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

Това вещество/cмес не отговаря на критериите vPvB на Регламент REACH, Приложение ХІІІ 

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система 

Няма налична допълнителна информация 

12.7. Други неблагоприятни ефекти 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Местно законодателство (отпадъци) : Comply with local, national and international regulations for disposal. 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 

В съответствие с ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

14.4. Опаковъчна група 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

14.5. Опасности за околната среда 

Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

Няма допълнителна налична информация 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

Cухопътен транспорт 

Неприложимо 

 

Транспорт по море 

Неприложимо 

 

Bъздушен транспорт 

Неприложимо 

 

Транспорт по вътрешните водни пътища 

Неприложимо 

 

Железопътен транспорт 

Неприложимо 

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация 

Неприложимо 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, 

здравето и околната среда 

15.1.1. Регламенти на ЕС 

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH 

Не съдържа вещества от Кандидат-списъка за разрешаване на REACH 

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH 

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на 

опасни химикали. 

Не съдържа вещество, което е предмет на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно 

устойчивите органични замърсители 

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за предлагането на пазара и 

употребата на прекурсори на взривни вещества 

15.1.2. Национални разпоредби 

Няма налична допълнителна информация 

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес 

За следните вещества от тази смес е извършена оценка на химическата безопасност: 

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic - Base oil 
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РАЗДЕЛ 16: Друга информация 

Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност: 

Aquatic Chronic 3 Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3 

Aquatic Chronic 4 Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 4 

Asp. Tox. 1 Опасност при вдишване, Категория 1 

EUH208 Съдържа Алкилфенол в С14-16-18, Молибденов полисулфиден алкил дитиокарбамиден комплекс с дълга верига. Може 

да предизвика алергична реакция. 

EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. 

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. 

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми. 

Skin Irrit. 2 Корозия/дразнене на кожата, Категория 2 

Skin Sens. 1B Кожна сенсибилизация, Категория 1B 

STOT RE 2 Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, Категория 2 

 

Класифициране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 

[CLP]: 

Skin Sens. - не се 

класифицира 

 Експертна оценка 

Информационен лист за безопасност (ИЛБ), ЕС 

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, 

безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта. 


