Produkt:
OLEJ TDH
Wydanie III
Data aktualizacji: 20.01.2009
Zast puje wydanie z dnia: 10.10.2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
1. Identyfikacja preparatu
Identyfikacja producenta/dystrybutora
Producent:
Kleen – Flo Tumbler Industries Ltd
75 Advance Blvd
Brampton L6T 4N1, Ontario Kanada
Tel. (905) 793 – 4311
Importer:
Kleen – Flo Europe Sp. z o.o.
31-234 Kraków, ul. Ku nicy Kołł tajowskiej 13
Tel. (012) 415 – 02 – 63
www.kleenflo.pl
email: kleenflo@kleenflo.pl
Telefon alarmowy:
012 – 415 – 02 – 63 – telefon do dystrybutora
(905) 793 – 4311 – telefon do producenta
Nazwa Handlowa Wyrobu: TDH

– Universal Tractor Fluid

Kod produktu: 941
Zastosowanie i opis: Super uniwersalny olej traktorowy. Zawiera wysokiej jako ci składniki i mo e by stosowany w
hydraulicznych (przekładniowych)mokrych układach hamulcowych szerokiej gamy traktorów i dodatkowego parku
maszynowego w gospodarstwach rolnych. Zapewnia ochron przed ekstremalnymi ci nieniami w sprz głach, chroni przed
zu yciem ruchomych cz ci, hamuje korozj , chroni przed rdzewieniem i zmniejsza brz czenie mokrych hamulców.

2. Identyfikacja zagro e
szkodliwy

R65 – działa szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie płuc w przypadku
połkni cia,
R52/53 – działa szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa długo
utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.

3. Skład i informacja o składnikach
Nazwa substancji
niebezpiecznej
Oleje smarowe z ropy
naftowej, przepracowane,
hydrorafinowane
Kwas fosforoditionowy,
OO-di-C1-C14-alkilo ester, sól
cynkowa

Nr indeksowy

Zawarto w
produkcie

Klasyfikacja
substancji

64742-58-1 265-161-3

-

60-100%

Xn; R65

68649-42-3 272-028-3

-

0,1-1%

Xi; R38-41
N; R51/53

Nr CAS

TDH – Universal Tractor Fluid (Wydanie III Kch)

Nr WE
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4. Pierwsza pomoc
Zapewni dopływ wie ego powietrza. Je li oddech jest nieregularny lub nie
wyczuwa si oddechu rozpocz sztuczne oddychanie. W razie potrzeby poda
Drogi oddechowe
tlen przez wykwalifikowany personel. Natychmiast wezwa lekarza. Je eli
poszkodowany jest przytomny zapewni mu ciepło i bezpieczn pozycj .
Zdj ska on odzie . Zmy zanieczyszczon skór lekkim strumieniem wody
z mydłem. W przypadku zmian na skórze skontaktowa si z lekarzem.

Skóra
Oczy
Po połkni ciu

Usun
soczewki. Natychmiast przemywa oczy du
ilo ci wody lekkim
strumieniem przy wywini tych powiekach przez 15 minut. Skontaktowa si
z lekarzem.
Nie wywoływa wymiotów. Przepłuka usta wod . Natychmiast wezwa lekarza.

5. Post powanie w przypadku po aru
rodki ga nicze
rodki ga nicze
nieodpowiednie

rodki ostro no ci

piany, proszki, CO2, rozproszone strumienie wody
zwarte strumienie wody
Podczas po aru mog wydziela si dra ni ce i bardzo toksyczne gazy oraz
niebezpieczne produkty spalania lub rozkładu np.: tlenek w gla i dwutlenek
w gla, siarki i fosforu oraz tlenki metali. Uczestnicz cy w akcji ratowniczej
powinni by wyposa eni w niezale ne aparaty oddechowe. Zbiorniki lub
zamkni te opakowania nara one na podwy szon temperatur schładza mgł
wodn . Nie dopu ci si do przedostania wi kszej ilo ci pozostało ci po akcji
ga niczej do cieków wodnych i kanalizacji.

6. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
rodki ochrony
indywidualnej
Sposób
post powania
Unieszkodliwianie
ska enia

Patrz punkt 8
Personelowi zapewni dopływ wie ego powietrza. Unika wdychania oparów
i kontaktu z preparatem.
Usun
ródła zapłonu. Pary rozcie cza rozproszonymi pr dami wody;
zabezpieczy kratki i studzienki ciekowe; unika bezpo redniego kontaktu
z uwalniaj cym si preparatem; uszkodzone opakowanie umie ci w szczelnym
opakowaniu ochronnym; małe ilo ci rozlanej cieczy przysypa niepalnym
materiałem chłonnym, zebra do zamykanego pojemnika; zanieczyszczon
powierzchni spłuka wod .

7. Post powanie z preparatem i jego magazynowanie
Ogólne zasady
bezpiecznego
stosowania:

Ogólne zasady
przeciwpo arowe:
Magazynowanie:

Unika kontaktu preparatu ze skór . Nie przechowywa razem z paszami dla
zwierz t i ywno ci . Nie je
i nie pi w pomieszczeniach roboczych.
Przechowywa produkt w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału co
pojemnik oryginalny. Pusty pojemnik oraz pojemnik zawieraj cy pozostało
produktu usuwa jak odpad niebezpieczny. Post powa zgodnie z kart
charakterystyki lub informacjami zawartymi na etykiecie. Regularnie usuwa
pozostało ci produktu.
Przestrzega podstawowych zasad bezpiecze stwa po arowego.
Przechowywa w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od
ródeł ciepła i zapłonu. Sprawdzi działanie wentylacji. Przechowywa
w pojemnikach szczelnie zamkni tych. Przechowywa z dala od produktów
utleniaj cych, silnych zasad i kwasów. Stosowa rodki ochrony indywidualnej.

8. Kontrola nara enia i rodki ochrony indywidualnej

Oleje smarowe z ropy naftowej, przepracowane,
hydrorafinowane
Kwas fosforoditionowy, OO-di-C1-C14-alkilo ester,
sól cynkowa
TDH – Universal Tractor Fluid (Wydanie III Kch)
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Nosi
odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych
w zale no ci od rodzaju i metod stosowania preparatu oraz
cz sto ci kontaktu z preparatem. Półmask lub mask
skompletowan z pochłaniaczem typu A.
Nosi odpowiednie r kawice ochronne np. z nitrylu, neoprenu
R ce
lub vitonu odporne na przenikanie. Po u yciu r kawice opłuka
i zdj . R ce umy r ce wod z mydłem.
Oczy
Nosi szczelne okulary ochronne.
Skóra i ciało Stosowa ubranie robocze ze zwartej tkaniny.
Nie przechowywa razem z ywno ci , napojami i paszami dla zwierz t.
Natychmiast zdj cał ska on odzie .
Po sko czonej pracy oraz podczas przerw umy r ce.
Drogi
oddechowe

rodki ochrony
indywidualnej

Ogólne rodki
higieniczne i
bezpiecznego
stosowania

9. Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny
Kolor
Zapach produktu
Temperatura wrzenia
Temperatura zapłonu
Rozpuszczalno w wodzie
Temperatura zamarzania
G sto wzgl dna
Pr no par

10. Stabilno

ciecz
bursztynowy
lekki
>180 °C
171°C
Nierozpuszczalny
-36°C
0,86
<0,1 kPa (20°C)

i reaktywno

Stabilno : w normalnych warunkach substancja stabilna. Pary tworz mieszaniny wybuchowe.
Warunki, jakich nale y unika : ródła zapłonu, otwarty ogie , wysoka temperatura.
Materiały, jakich nale y unika : silne utleniacze.
Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu: w rodowisku po aru wydzielaj si tlenki w gla, siarki i fosforu
oraz tlenki metali.

11. Informacje toksykologiczne

Preparat został sklasyfikowany jako szkodliwy. Działa szkodliwie; mo e powodowa
w przypadku połkni cia.
Frakcje ropy naftowej
Dane toksykologiczne:
LD50 (szczur, doustnie) > 5000 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - >12 mg/dm3
LD50 (królik, skóra) – 3 000 mg/kg

uszkodzenie płuc

W niesprzyjaj cych warunkach stosowania (wysoka temp., brak wentylacji) wdychanie oparów mo e
powodowa podra nienia błon luzowych i dróg oddechowych. Pochodne ropy naftowej działaj szkodliwie po
spo yciu. Objawami mog by bóle głowy, uczucie zm czenia lub euforii, osłabienie mi ni, ospało ,
a w skrajnych przypadkach uczucie zamroczenia, trudno ci w oddychaniu i chemiczne zapalenie płuc.

12. Informacje ekologiczne

Preparat został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne;
mo e powodowa długo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
Frakcje ropy naftowej
Dane toksykologiczne:
Toksyczno ostra (LC50/96 h) dla ryb – 800 mg/l
Toksyczno ostra (EC50/48 h) dla skorupiaków – 100 mg/l
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h) – 450 mg/l (algi)

13. Post powanie z odpadami

Nie usuwa do kanalizacji. Nie składowa na wysypiskach komunalnych. Rozwa y
mo liwo ponownego wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwienie odpadowego produktu
przeprowadza zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Zalecany sposób unieszkodliwiania
odpadu: przekształcenie termiczne lub fizykochemiczne.
- 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawieraj ce zwi zków
Kod odpadu
chlorowcoorganicznych,.

Usuwanie
produktu

TDH – Universal Tractor Fluid (Wydanie III Kch)

Strona 3 z 5

Opakowania jednorazowego u ytku przekaza do upowa nionego odbiorcy odpadów Usuwanie
odpad musi by usuwany jak odpad niebezpieczny. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie
opakowania przeprowadza zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Opakowania wielokrotnego u ytku,
je li to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mog by dalej stosowane.

14. Informacje o transporcie

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

15. Informacje dotycz ce przepisów prawnych

Kart sporz dzono wg Rozporz dzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH) ... oraz
1) ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm.),
2) rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215
poz. 1588).
3) rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze nia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie kryteriów
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222),
4) rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679),
5) rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacj i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)
6) rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych
st e i nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833),
7) rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10.10.2005 i zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
najwy szych dopuszczalnych st e i nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr
212, poz. 1769)
8) rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.08.2007 zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie najwy szych
dopuszczalnych st e i nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 161, poz.
1142)
9) rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206
ze zm.)
10) ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),
11) umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR,
12) rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
13) rozporz dzenie ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 260, poz. 2595).

Informacje jakie powinny si znale

na etykiecie:

Zawiera: Oleje smarowe z ropy naftowej 100%
Znaki
ostrzegawcze:
szkodliwy
Brzmienie
zwrotów R:

R65 – działa szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie płuc w przypadku
połkni cia
R52/53 – działa szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa długo
utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym
S1/2 – przechowywa pod zamkni ciem i chroni przed dzie mi,
S24/25 – unika zanieczyszczenia skóry i oczu,

Brzmienie
zwrotów S:

S26 – zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du
zasi gn porady lekarza,

ilo ci wody i

S46 – w razie połkni cia niezwłocznie zasi gnij porady lekarza – poka
opakowanie lub etykiet ,
S53 – unika nara enia – przed u yciem zapozna si z instrukcj

16. Inne informacje

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki dotycz tylko i wył cznie tego produktu. Produkt został
sklasyfikowany według reguł klasyfikacji tak, aby u ytkownik, który stosuje produkt był zapoznany
z zagro eniami dla zdrowia i rodowiska. Kart sporz dzono zgodnie z obowi zuj cymi przepisami na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
TDH – Universal Tractor Fluid (Wydanie III Kch)
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Wykorzystano dane Laboratorium Kontroli Jako ci Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd.
Wydanie III Karty Charakterystyki zast puje poprzednie wydanie. Dostosowano kart charakterystyki do
obowi zuj cego aktualnie wzoru karty charakterystyki oraz sklasyfikowano preparat wg aktualnych reguł
klasyfikacji. Zmieniono skład preparatu. Zmieniono klasyfikacj .
Brzmienie oznakowania literowego znaków ostrzegawczych oraz zwrotów R z pkt 3 karty charakterystyki:
Xn – produkt szkodliwy,
Xi – produkt dra ni cy,
R38 – działa dra ni co na skór ,
R41 – ryzyko powa nego uszkodzenia oczu,
N – produkt niebezpieczny dla rodowiska,
R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa długo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany
w rodowisku wodnym,
R65 – działa szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie płuc w przypadku połkni cia.

TDH – Universal Tractor Fluid (Wydanie III Kch)
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