
РОЗДІЛ 1: Визначення речовини або суміші та компанії або підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

Найменування продукту Gulf Racing, SAE 10W-60
Код(и) продукту 01107/10W-60/2

1.2. Релевантні ідентифіковані сфери застосування речовини або суміші та сфери застосування, що не 
рекомендовані

Рекомендації до застосування Engine oil

Рекомендовані обмеження щодо
використання

Будь-які інші способи застосування

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпеки

Постачальник

1.4.  Телефон для надзвичайних ситуацій 

Номер телефону Токсикологічного
Центру

 (IE)  +353 (0)1 809 2166 (08:00 - 22:00),  (IS)  +354 543 2222

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпек

2.1. Класифікація речовини або суміші  

Постанова (EC) № 1272/2008

Ця суміш класифікується як безпечна відповідно до постанови (ЄC) № 1272/2008 [CLP]

2.2. Елементи маркування  

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Gulf Racing, SAE 10W-60 01107/10W-60/2

Версія  1Дата видачі  18-10-2019
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   B2 Industry Street, Qormi, QRM 3000, Malta

   +44 207 321 6219

    products@gulfoilltd.com  sds@gulfoilltd.com
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Сигнальне слово
Ні

Позначення небезпек
EUH210 - Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом

Попередження - ЄС (§ 28, 1272/2008)
 Ні

2.3. Інші ризики  

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти

3.2  Суміші  

Цей продукт є препаратом. Дані про шкідливий вплив на здоров'я основано на його компонентах

Хімічне найменування ЄC № CAS № % за вагою Класифікація
відповідно до

Постанови (ЄC)
№ 1272/2008

[CLP]

Реєстраційний
номер REACH

Dec-1-ene, homopolymer,
hydrogenated

- 68037-01-4 50% - 100% Asp. Tox. 1 (H304) 01-2119486452-34-
xxxx

Highly refined, low
viscosity mineral
oils/hydrocarbons

(Viscosity >7 - <20.5 cSt
@40°C)

- - 10% - 25% Asp. Tox. 1 (H304)
(EUH066)

-

Bis(nonylphenyl)amine 253-249-4 36878-20-3 2.5% - 10% Aquatic Chronic 4
(H413)

01-2119488911-28-
xxxx

C14-16-18 Alkyl Phenol 931-468-2 NOT AVAILABLE 2.5% - 10% Skin Sens. 1B
(H317)

Aquatic Chronic 4
(H413)

Дані відсутні

zinc
bis[O-(6-methylheptyl)]

bis[O-(sec-butyl)]
bis(dithiophosphate)

298-577-9 93819-94-4 1% - 2.5% Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Chronic 2

(H411)

01-2119543726-33-
xxxx

Продукт, що містить мінеральні олії з менш ніж 3% екстракту ДМСО за визначенням IP 346. Високоочищене базове масло
можна описати за допомогою одного або декількох наступних неспецифічних ідентифікаторів CAS: 64742-54-7, 64742-65-0,
64742-52-5, 64742-53-6, 64742-62-7, 64742-57-0, 64742-01-4, 64741-88-4, 64742-96-4, 64741-97-5, 64742-55-8, 64742-56-9,
64741-89-5, 8042-47-5. Додаткова інформація про базові масла наведена в розділі 15.

Повний текст H- і EUH- фраз: див. розділ 16  

РОЗДІЛ 4: Перша допомога

4.1. Опис заходів першої допомоги  

Загальні рекомендації При збереженні симптомів звернутися до лікаря.
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Вдихання Вивести постраждалого на свіже повітря.

Контакт зі шкірою Негайно змити великою кількістю води з милом. Зняти забруднений одяг і випрати
його перед повторним використанням.

Контакт з очима Ретельно промити великою кількістю води, в тому числі під повіками. Під час
промивання тримати очі широко відкритими.

Проковтування Очистіть рот водою. Випити велику кількість води. Не викликати блювоту без
інструкцій лікаря.

Засоби індивідуального захисту
при наданні першої допомоги

При необхідності використовувати засоби індивідуального захисту.

4.2. Найбільш важливі симптоми та наслідки, гострі та відтерміновані  

Симптоми Невідомо.

4.3. Показання на негайну медичну допомогу та необхідність спеціального лікування  

Примітки для лікарів Лікувати симптоматично.

РОЗДІЛ 5: ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1. Засоби пожежогасіння  

Належні засоби пожежогасіння
Використовувати засоби пожежогасіння, які підходять для місцевих обставин і довкілля. Використання:. Двоокис вуглецю
(CO2). Вогнегасний порошок. Піна. Водні бризки або водний пил. Охолодити контейнери затоплюючою кількістю води через
значний час після того, як вогонь згас.

Невідповідні засоби пожежогасіння
Не використовуйте прямий струм. Не розсіювати пролитий матеріал при використанні потоку води під високим тиском.

5.2. Специфічні ризики джерелом яких є речовина або суміш  

Особливі небезпеки, пов'язані з хімічною речовиною
Термічний розпад може призвести до викиду токсичних роз'їдаючих газів і випарів. У випадку виникнення пожежі й/або
вибуху не вдихати дим. Продукт не розчиняється і плаває на поверхні води.

Небезпечні продукти згорання Окис вуглецю. Двоокис вуглецю (CO2).

5.3. Рекомендації для пожежних  

Спеціальні засоби захисту для
пожежників

Пожежники повинні одягати автономний дихальний апарат і повне спорядження для
пожежогасіння.

РОЗДІЛ 6: Заходи на випадок непередбачуваного вивільнення

6.1. Индивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації  

Заходи особистої безпеки Усунути всі джерела займання. Забезпечити достатню вентиляцію. Надзвичайно
слизьке при пролитті.

Для співробітників
аварійно-рятувальних підрозділів

Використовувати засоби індивідуального захисту, рекомендовані в розділі 8.

6.2. Заходи по захисту навколишньго середовища  
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6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення  

Методи локалізації Обмежте земляним насипом, щоб зібрати велику кількість розлитої рідини.

Методи прибирання Увібрати інертним поглинаючим матеріалом (наприклад, пісок, силікагель, кислотний
в'язій, універсальний в'язій, тирса). Зібрати механічним способом, помістивши у
відповідні контейнери для утилізації.

Відвертання вторинних
небезпечних факторів

Ретельно очистити забруднені об'єкти і ділянки з дотриманням екологічних стандартів.

6.4. Посилання на інші розділи  

Додаткова інформація наведена в розділі 8 / 12 / 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження ta зберігання

7.1. Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом  

Рекомендації щодо безпечного
поводження

Забезпечити достатню вентиляцію. Поводитися відповідно до правил безпеки і
промислової гігієни.

Загальні зауваження щодо гігієни При використанні не вживати їжу і напої, не курити. Зняти забруднений одяг і випрати
його перед повторним використанням.

7.2. Умови безпечного зберігання, з урахуванням будь-яких несумісностей  

Умови зберігання Зберігати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці.
Зберігати в прохолодному місці. Захист від сонячного світла. Зберігати подалі від
відкритого полум'я, гарячих поверхонь та джерел вогню.

Матеріали, яких треба уникати кисник

7.3. Спеціфічні кінцеві сфери застосування  

Engine oil

РОЗДІЛ 8: Контроль перебування під впливом/захист персоналу

8.1. Параметри контролю

Межі впливу

Пояснення
(s) - Skin (Шкіра); TWA - Time-Weighted Average (середньозважена за часом концентрація); STEL - Short Term Exposure Limit (межа
короткострокового впливу); Ceiling - Граничне значення; TLV® - Threshold Limit Value (порогове граничне значення); ГДД (Гранична
допустима дія)

Хімічне найменування Європейський Союз Великобританія Франція Іспанія
Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

VLA-EC: 10 mg/m3

VLA-ED: 5 mg/m3

Іспанія Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España (Ley 31/1995).

Хімічне найменування Німеччина Італія Португалія Нідерланди
Dec-1-ene, homopolymer,

hydrogenated
AGW TWA: 5 mg/m3

(Polyalphaolefin)
(Alveolengängiger Anteil)

Überschreitungsfaktor 4 (II)
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Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

TWA: 5 mg/m3 TWA: 5 mg/m3

STEL: 10 mg/m3
TWA: 5 mg/m3

Німеччина TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS).
Італія Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), Allegato XXXVIII e Allegato XLIII - Valori Limite di

Esposizione Professionale.
Португалія Valores-limite e índices biológicos de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (Norma

Portuguesa NP 1796:2014).
Нідерланди Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling.

Хімічне найменування Австрія Швейцарія Польща Ірландія
Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

TWA: 5 mg/m3

frakcja wdychalna
STEL: 10 mg/m3

TWA: 5 mg/m3

(Mist)

Польща Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2016 Nr. 944).

Ірландія 2016 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001.

Хімічне найменування Фінляндія Данія Норвегія Швеція
Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

TWA: 5mg/m3 (Öljysumu) TWA: 1 mg/m3 (Olietåge) TWA: 1 mg/m3 (Oljetåke) TWA: 1 mg/m3

STEL: 3 mg/m3

(Oljedimma)

Фінляндія Förordningen om koncetrationer som befunnits skadliga, 268/2014 - HTP-arvot 2014.
Данія Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 Bilag 2 Afsnit A.

Норвегія Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske
faktorer (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR-2011-12-06-1358, FOR-2016-06-21-760, FOR-2016-12-22-1860.
Швеція Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Хімічне найменування Чеська Республіка Угорщина Болгарія Румунія
Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

TWA: 5 mg/m3

Ceiling: 10 mg/m3
TWA: 5 mg/m3 TWA: 5 mg/m³ TWA: 5 mg/m3

STEL: 10 mg/m3

Чеська Республіка Narizeni vlady 93/2012, kterym se meni narizeni vlady c.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri
praci, ve zneni narizeni vlady c.68/2010 Sb.

Угорщина 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról (62/2016. (XII.29.)).
Болгарія НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при

работа.
Румунія Valori Limit Obligatorii Nationale de expunere profesională ale agenţilor chimic - Anex Nr.1 Pubilicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.

845.

Хімічне найменування Греція Кіпр Туреччина Мальта
Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

TWA: 5 mg/m³

Греція Οριακές Τιμές Επαγγελματικής Έκθεσης - Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες 127/2000.

Хімічне найменування Бельгія Люксембург Ісландія Хорватія
Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

TWA: 5 mg/m3

STEL: 10 mg/m3

Бельгія Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu
de travail.

Хімічне найменування Росія Естонія Латвія Литва
Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

TWA: 5 mg/m3 TWA: 1 mg/m3

STEL: 3 mg/m3
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Латвія Ministru Kabineta noteikumi Nr. 325 - Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās.
Литва Del Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminiu medžiagu profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo

bendrieji reikalavimai".

Хімічне найменування Білорусь Україна Словаччина Словенія
Highly refined, low viscosity
mineral oils/hydrocarbons
(Viscosity >7 - <20.5 cSt

@40°C)

TWA: 5mg/m3

Словаччина Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi.

Похідний безпечний рівень 
перебування під впливом (DNEL) 

Робітники  Системна токсичність

Хімічне найменування Тривала -
Пероральний

вплив

Тривала -
Шкірний вплив

Тривала -
Інгаляційний

вплив

Короткочасна -
Пероральний

вплив

Короткочасна -
Шкірний вплив

Короткочасна -
Інгаляційний

вплив
Bis(nonylphenyl)amine 5 mg/kg

zinc bis[O-(6-methylheptyl)]
bis[O-(sec-butyl)]

bis(dithiophosphate)

0.58 mg/kg 8.31 mg/m³

Робітники  Локальні ефекти

Не визначено

Споживачі  Системна токсичність

Хімічне найменування Тривала -
Пероральний

вплив

Тривала -
Шкірний вплив

Тривала -
Інгаляційний

вплив

Короткочасна -
Пероральний

вплив

Короткочасна -
Шкірний вплив

Короткочасна -
Інгаляційний

вплив
Bis(nonylphenyl)amine 2.5 mg/kg

zinc bis[O-(6-methylheptyl)]
bis[O-(sec-butyl)]

bis(dithiophosphate)

0.24 mg/kg 0.29 mg/kg 2.11 mg/m³

Споживачі  Локальні ефекти

Не визначено

Прогнозована безпечна концентрація (PNEC) 

Хімічне найменування Прісна вода Морська вода Прісноводні донні
відкладення

Донне відкладення Ґрунт

Bis(nonylphenyl)amine 0.1 mg/L 0.01 mg/L 132000 mg/kg 13200 mg/kg
zinc bis[O-(6-methylheptyl)]

bis[O-(sec-butyl)]
bis(dithiophosphate)

0.004 mg/L 0.0046 µg/L 0.0116 mg/kg 0.00116 mg/kg 0.00528 mg/kg

8.2. Заходи зменшення впливу

Технічні засоби контролю
Забезпечити достатню вентиляцію, особливо в закритих приміщеннях.

Засоби індивідуального 
захисту 
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речовин. Адміністративні засоби обмеження впливу й ЗІЗ слід використовувати, якщо технічні засоби обмеження впливу
відсутні, або в ролі допоміжних засобів, коли технічні засоби є недостатніми для зниження рівня питомого впливу до
прийнятного рівня.

Захист очей
Захисні окуляри з боковими щитками.

Захист рук
При виконанні робіт з можливістю тривалого або багатократного контакту зі шкірою слід носити непроникні рукавиці. Для
поводження з цим продуктом можуть бути придатними рукавички такого типу:. Захисні рукавички, що відповідають
стандарту EN 374.

Нітрильний каучук Товщина рукавичок => 0.38 mm  Перерва через певний час => 480 хв
Бутиловий каучук Товщина рукавичок => 0.64 mm  Перерва через певний час => 480 хв

Придатність матеріалу рукавичок залежить від конкретних умов використання. Слід враховувати такі змінні, як робочі
характеристики, очікуваний час контакту, вимоги до завдання та інші фактори, що мають відношення до вибору ЗІЗ.
Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником
рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів,
стирання та час контакту. Будь-яка конкретна інформація, що надається відносно рукавичок, заснована на опублікованій
документації й даних виробника рукавичок. Захистити ділянки шкіри, що піддаються впливу, можна бар'єрними кремами. У
разі, якщо вплив уже стався, наносити бар'єрні креми не слід. Рукавички слід замінювати регулярно або за наявності
пошкодження матеріалу рукавичок.

Захист шкіри та тіла
Одяг із довгими рукавами.

Захист органів дихання
Спеціальне захисне обладнання не потрібне. У разі впливу туману, бризок або аерозолю надіти засоби індивідуального
захисту органів дихання і захисний костюм.

Цю інформацію засновано на стані, у якому постачається специфічний продукт, а також на призначеному способі
застосування, що вказаний в цьому ПБ. Цю інформацію надано на основі посилання на документацію, специфікацій і
рекомендацій виробника і/або отримано за аналогією з подібними речовинами. Рівень захисту й типи засобів обмеження
впливу можуть відрізнятися залежно від потенціальних умов впливу.

Заходи гігієни
При використанні цього продукту не вживати їжу, не пити й не курити. Поводитися відповідно до правил безпеки і
промислової гігієни.

Заходи щодо обмеження шкідливого впливу на навколишнє середовище
Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.

Термічні небезпеки
Немає у нормальних умовах використання

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості  

Фізичний стан Рідина Зовнішній вигляд прозорий  світло-жовтий
Запах вуглеводневий Поріг відчуття запаху Hе визначено

Властивість  Значення Примітки  
pH непридатне
Температура топлення /
замерзання

 -33  °C  /  -27  °F

Температура / діапазон кипіння  Дані відсутні
Температура займання  200  °C  /  392  °F ASTM D 92
Швидкість випаровування незначний
Займистість (у твердому,
газоподібному стані)

 Дані відсутні

Межа займистості у повітрі
Верхні межі займистості або
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Вибухові властивості Hемає даних
Окислюючі властивості Hемає даних

9.2. Інша інформація  

РОЗДІЛ 10: Стан та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність  

Немає у нормальних умовах використання

10.2. Хімічна стабільність 

Стабільна за нормальних умов.

10.3. Можливісь небезпечних реакцій  

Немає у нормальних умовах використання

10.4. Умови, яких треба уникати  

Зберігати подалі від відкритого полум'я, гарячих поверхонь та джерел вогню. Екстремальні температури і пряме сонячне
випромінювання.

10.5. Несумісні матеріали  

Окислююча речовина.

10.6. Небезпечні продукти розкладу  

Термічний розпад може призвести до викиду токсичних роз'їдаючих газів і випарів; Окис вуглецю; Двоокис вуглецю (CO2)

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про токсикологічний вплив

Інформація про продукт  - Основні шляхи впливу

Вдихання Невідомо

Контакт з очима Невідомо

вибуховості
Нижні межі займистості або
вибуховості

Дані відсутні

Тиск пари  Дані відсутні
Щільність пари  Дані відсутні
Відносна щільність  0.8493 @ 15 °C
Розчинність(-ості) Нерозчинний у воді
Коефіцієнт розподілу  Hемає даних
Температура самозаймання Дані відсутні
Температура розпаду Дані відсутні
Кінематична в'язкість  165.8  cSt @ 40 °C ASTM D 445

В'язкість, кінематична (100°C)  Hе визначено
Температура втрати текучості  Hе визначено
Вміст летких органічних сполук
(ASTM E-1868-10)

 Дані відсутні

Вміст летких органічних сполук  Дані відсутні
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Контакт зі шкірою Невідомо

Проковтування Невідомо

Гостра токсичність  - Інформація про продукт

На підставі відомої або наданої інформації продукт не становить загрози гострої токсичності.

Гостра токсичність  - Інформація про компонент

Хімічне найменування Пероральна LD50 Дермальна LD50 Інгаляційна LC50
Dec-1-ene, homopolymer,

hydrogenated
> 5000 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rabbit ) 5200 mg/L (4h) ( Rat )

Highly refined, low viscosity mineral
oils/hydrocarbons (Viscosity >7 -

<20.5 cSt @40°C)

>2000 mg/kg >2000 mg/kg >5 mg/L

Bis(nonylphenyl)amine > 5000 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rat )

C14-16-18 Alkyl Phenol > 2000 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rat )
zinc bis[O-(6-methylheptyl)]

bis[O-(sec-butyl)]
bis(dithiophosphate)

= 2600 mg/kg ( Rat ) > 3160 mg/kg  ( Rabbit )

Pоз'їдання/подразнення шкіри Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

Серйозне
пошкодження/подразнення очей

Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

Сенсибілізація
Сенсибілізація органів
дихання

Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

Сенсибілізація шкіри Жодна класифікація не запропонована на підставі підсумкових негативних даних.

Мутагенність для статевих клітин Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

Канцерогенність Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

Токсичність для репродуктивної
системи

Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

Специфічна системна токсичність
на орган-мішень - одноразова дія

Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних

Специфічна системна токсичність
на орган-мішень - повторна дія

Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних

Небезпека задухи Критерії класифікації не дотримані на підставі наявних даних.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1. Токсичність

Ніякі спеціальні заходи щодо охорони довкілля не потрібні

Хімічне найменування Водорості/водні рослини Риба Ракоподібні
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Highly refined, low viscosity mineral
oils/hydrocarbons (Viscosity >7 -

<20.5 cSt @40°C)

>100: 72 h mg/L >100: 96 h mg/L >100: 48 h mg/L

Bis(nonylphenyl)amine 1000: 96 h Pimephales promelas
mg/L LC50 semi-static

C14-16-18 Alkyl Phenol >100: 48 h Daphnia magna mg/L
EC50

zinc bis[O-(6-methylheptyl)]
bis[O-(sec-butyl)]

bis(dithiophosphate)

2.1: 96 h Selenastrum
capricornutum mg/L EC50

11: 96 h Pimephales promelas mg/L
LC50 static

4.5: 96 h Oncorhynchus mykiss
mg/L LC50

5.4: 48 h Daphnia magna mg/L
EC50

12.2. Стійкість та здатність до розкладу

Цей продукт важко піддається біорозпаду, але він може розпадатися під впливом мікроорганізмів і вважається таким, що по
суті піддається біорозпаду.

12.3. Біоакумулятивний потенціал

Хімічне найменування Коефіцієнт розподілу
Bis(nonylphenyl)amine > 7.6
C14-16-18 Alkyl Phenol > 7.2

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) 0.9

12.4. Мобільність у грунті

Продукт не розчиняється і плаває на поверхні води. Імовірно, не є рухливим у навколишньому середовищі через низьку
розчинність у воді.

12.5. Результати оцінки PBT и vPvB

Цей препарат не містить речовин, які вважаються стійкими, біоакумулятивними або токсичними (СБТ) Цей препарат не
містить речовин, які вважаються дуже стійкими та дуже біоакумулятивними (дСдБ)

12.6. Інші шкідливі наслідки

Невідомо

РОЗДІЛ 13: Міркування щодо знищення

13.1. Методи утилізації  

Відходи із
залишків/невикористана
продукція

Не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Утилізувати відповідно до
місцевих правил.

Забруднене впакування Пуста тара має передаватися на спеціальні підприємства по переробці відходів для
повторного використання або утилізації. Не використовувати порожні контейнери
повторно.  Дотримуватися усіх запобіжних заходів, доки контейнер не буде очищений,
відновлений або знищений

Коди / позначення відходів
відповідно до EWC / AVV

Коди відходів повинні визначатися користувачем на підставі сфери застосування
продукту.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування
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Не регламентується

14.2.  Належна назва по класифікації ООН

Не регламентується

14.3.  Категорія небезпеки під час транспортування

Не регламентується

14.4.  Клас упаковки

Не регламентується

14.5.  Небезпеки для навколишнього середовища

Ні

14.6.  Особливі застержені методи для користувачів

Ні

14.7. Транспортування вантажів навалом відповідно до Додатка II MARPOL і Кодексу IBC

Hемає даних

IMDG (міжнародний код 
небезпечних вантажів, які 
транспортуються морським 
шляхом) 

Не регламентується

ADR Не регламентується

IATA (Міжнародна асоціація 
повітряного транспорту) 

Не регламентується

ADN Не регламентується

РОЗДІЛ 15: Адміністративна інформація

15.1. Специфічні для речовини або суміші нормативні/законодавчі акти з безпеки, охорони здоров'я, захисту 
навколишнього середовища

Законодавство ЄС

Постанова щодо класифікації, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP) (EC 1272/2008)
Регламент щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH) (EC 1907/2006)
Європейська угода, що відноситься до Міжнародних перевезень небезпечних товарів по дорогам
Паспорт безпеки відповідно до Постанови EC 1907/2006 (REACh) з додатковою постановою EC 2015/830
Європейська угода щодо міжнародних перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом / нормативні
документи щодо міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом
Нормативні документи щодо перевезення небезпечних вантажів Міжнародної організації цивільної авіації / Міжнародної
асоціації повітряного транспорту

Дуже небезпечна(і) речовина(и)

Цей продукт не містить кандидатів дуже небезпечних речовин з концентрацією більше >=0,1% (Постанова (ЄC) №
1907/2006 (REACH), Стаття 59).
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Дозвільна документація і/або обмеження на використання:

Цей продукт не містить речовин, що підлягають обмеженню (Нормативний акт (ЄС) №1907/2006 (REACH), Додаток XVII).
Цей продукт не містить речовин, що підлягають авторизації (Нормативний акт (ЄС) №1907/2006 (REACH), Додаток XIV).

Національні правила

Німеччина  Клас небезпеки для води (WGK) Небезпечний для води/ Клас 2

Продукт  Реєстраційний номер
Данія  Registration (DK) Інформація недоступна

Міжнародні нормативні акти

Речовини, що виснажують озоновий шар (ODS)
Hемає даних

Стокгольмська конвенція щодо стійких органічних забруднювачів
Hемає даних

Роттердамська конвенція
Hемає даних

Міжнародна облікова інформація 

 TSCA  - Розділ 8(b) реєстру закону щодо контролю над токсичними речовинами США
Усі інгредієнти є в переліку або звільнені від перелічення

 DSL/NDSL  - Канадський реєстр хімічних речовин, які виробляються і реалізуються всередині країни/за межами країни
Усі інгредієнти є в переліку або звільнені від перелічення

 AICS  - Австралійський перелік хімічних речовин (Australian Inventory of Chemical Substances)
Для отримання інформації про статус відповідності реєстрів зверніться до постачальника

 PICCS  - Філіппінський реєстр хімікатів і хімічних речовин
Усі інгредієнти є в переліку або звільнені від перелічення

 KECL  - Корейський реєстр існуючих і оцінених хімічних речовин
Усі інгредієнти є в переліку або звільнені від перелічення

 IECSC  - Китайський реєстр існуючих хімічних речовин
Усі інгредієнти є в переліку або звільнені від перелічення

 ENCS  - Японський реєстр існуючих і нових хімічних речовин
Усі інгредієнти є в переліку або звільнені від перелічення

 TCSI  - Тайванський реєстр існуючих хімічних речовин
Для отримання інформації про статус відповідності реєстрів зверніться до постачальника

 NZIoC  - Новозеландський реєстр хімічних речовин
Для отримання інформації про статус відповідності реєстрів зверніться до постачальника

Інша інформація 
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Високоочищені мінеральні масла/вуглеводні з низькою в'язкістю (в'язкість більше ніж 7, але менше ніж 20,5 сСт
при 40°C) містить одну чи кілька речовин з наступними номерами CAS/EC/реєстраційними номерами REACH:

Хімічне найменування CAS № ЄC № Реєстраційний номер
REACH

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 63742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25-xxxx
Distillates (petroleum), heavy hydrocracked 64741-76-0 265-077-7 01-2119486951-26-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23-xxxx

Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic 64741-89-5 265-091-3 01-2119487067-30-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent deasphalted 64741-95-3 265-096-0 01-2119487081-40-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic 64741-96-4 265-097-6 01-2119483621-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic 64741-97-5 265-098-1 01-2119480374-36-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent-refined 64742-01-4 265-101-6 01-2119488707-21-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic 64742-53-6 265-156-6 01-2119480375-34-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic 64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic 64742-56-9 265-159-2 01-2119480132-48-xxxx
Residual oils (petroleum), hydrotreated 64742-57-0 265-160-8 01-2119489287-22-xxxx
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent 64742-58-1 265-161-3
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed 64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic 64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27-xxxx
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light 64742-71-8 265-176-5 01-2119485040-48-xxxx
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated 68037-01-4 500-183-1 01-2119486452-34-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright
stock-based

72623-83-7 276-735-8

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral
oil-based, high-viscosity

72623-85-9 276-736-3 01-2119555262-43-xxxx

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral
oil-based

72623-86-0 276-737-9 01-2119474878-16-xxxx

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral
oil-based

72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13-xxxx

Lubricating oils 74869-22-0 278-012-2 01-2119495601-36-xxxx

15.2.  Оцінка хімічної безпеки  

Оцінювання хімічної небезпеки відповідно до Регламенту (ЄC) № 1907/2006 не потребується

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Розшифрування або пояснення абревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки
Repr. - Токсичність для репродуктивної системи
Asp. Tox. - Аспіраційна токсичність
Acute Tox. - Гостра токсичність
Aquatic Acute - Гостра токсичність для водних організмів
Aquatic Chronic - Хронічна токсичність для водних організмів
Eye Dam. - Ураження/подразнення очей
Eye Irrit. - Подразнення очей
Skin Corr. - Роз'їдання шкіри
Skin Irrit. - Подразнення шкіри
Skin Sens. - Сенсибілізатор шкіри
Resp. Sens. - Респіраторний сенсибілізатор
STOT SE - Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія
STOT RE - Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія
VOC - Леткі органічні сполуки
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Повний текст H-фраз наведено в розділі 3
EUH066 - Повторна дія може спричинити сухість шкіри або утворення тріщин
H304 - Може бути смертельним при поглинанні і потраплянні у дихальні шляхи



_____________________________________________________________________________________________
01107/10W-60/2 -  Gulf Racing, SAE 10W-60 Дата редакції  18-10-2019

H315 - Викликає подразнення шкіри
H317 - Може викликати алергічну реакцію на шкірі
H318 - Викликає серйозне пошкодження очей
H411 - Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками
H413 - Може викликати довгострокові шкідливі наслідки для водних організмів

Основна довідкова література і джерела даних, використані при складанні SDS
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
Агентство охорони навколишнього середовища США - База даних ChemView
Європейське управління з безпеки харчових продуктів (EFSA)
EPA (Агентство з охорони довкілля)
Встановлений(-і) рівень(-і) гострого впливу (AEGL)
Агентство охорони навколишнього середовища США, Федеральний закон про інсектициди, фунгіциди і родентициди
Агентство охорони навколишнього середовища США - Хімічна продукція з високими обсягами випуску
Журнал досліджень харчових продуктів (Food Research Journal)
База даних небезпечних речовин
Міжнародна єдина база даних хімічної інформації (IUCLID)
Класифікація GHS Японії
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (Національний інститут охорони праці та промислової гігієни)
Національна медична бібліотека ChemID Plus (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
Національна токсикологічна програма (NTP)
Новозеландська база даних хімічної класифікації та інформації (CCID)
Організація економічного співробітництва і розвитку, публікації про довкілля, здоров'я та безпеку
Організація економічного співробітництва і розвитку, розробка програми щодо хімічних речовин, що виробляються у
великих кількостях
Організація економічного співробітництва і розвитку, набори даних відбіркової інформації
RTECS (Реєстр токсичної дії хімічних речовин)
Всесвітня організація охорони здоров'я

Класифікація сумішей і метод оцінки, що використовується, відповідно до постанови (EC) 1207/2008 [CLP]

Фізичні небезпеки На підставі результатів випробувань
небезпека для здоров'я Принцип класифікації «Розбавлення»
Небезпеки для навколишнього
середовища

Метод розрахунку

Дата редакції 18-10-2019

Примітка до редакції Hемає даних.

Відмова від відповідальності
Інформація, що наведена у Паспорті безпеки є вірною на момент публікації, виходячи з відомих нам даних. Вона
надається тільки як посібник щодо безпечного обертання, використання, обробки, зберігання, транспортування,
утилізації й випуску, та не може розглядатися як гарантійна угода або паспорт якості. Інформація відноситься
тільки до вказаного матеріалу та не дійсна для цього матеріалу в комбінації в іншими матеріалами або будь-яких
процесів, якщо це вказано в тексті.
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