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  1.  Идентификация на веществото/сместа и 

на дружеството/предприятието 
 

1.1 Идентификатор на продукта 
 

 Търговското наиме
нование:  

ZF EcoFluid A Life 
 

 Код на продукта: 0671.072.120 
0671.072.130 

  
1.2 Идентифицирани употреби на веществот

о или сместа, които са от значение, и упо
треби, които не се препоръчват 
 

 Употреба на вещест
вото/сместа: 
 

Трансмисионно мас
ло 

Непрепоръчителни 
употреби: 

Този продукт не тря
бва да се използва 
за приложения, разл
ични от препоръчан
ите в раздел 1, без п
реди това да се пот
ърси съвет от доста
вчика. 
 

1.3 Подробни данни за доставчика на инфор
мационния лист за безопасност 

  
  ZF Friedrichshafen AG 

ZF Aftermarket 
Obere Weiden 12 
97424 Schweinfurt 
Germany 

 +49 9721 475 60 
 www.zf.com /contact 

 
1.4 Телефонен номер при спешни случаи: 
 24/7h:  

(+49) 89 19 240 (отрова център - Информация на 
немски и английски език) 

  
  
  2. Описание на опасностите 

 
2.1 Класифициране на веществото или смест

а 
Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008) 
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 Кожна сенсибилиза
ция, Категория 1 

H317: Може да причини 
алергична кожна ре
акция. 

 
2.2 Елементи на етикета 

 
Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008) 
 

 Пиктограми за опас
ност: 

 
Сигнална дума: Внимание 

 
Предупреждения за 
опасност: 

 

ФИЗИЧЕСКИ РИСКОВЕ: Не класифицирано к
ато физическа опас
ност съгласно крит
ериите на CLP. 

 РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТ
О: 

H317 Може да причини 
алергична кожна ре
акция. 
 

 РИСКОВЕ ЗА ОКОЛНАТ
А СРЕДА: 

Не е класифициран к
ато риск за околнат
а среда съгласно кр
итериите на CLP. 

  
 Препоръки за безопасност: 
 Предотвратяване:  P280 Използвайте пре

дпазни ръкавици/ п
редпазно облекло/ 
предпазни очила/ п
редпазна маска за л
ице. 
 

Реагиране: P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ 
С КОЖАТА: Измийте о
билно с вода и сапу
н. 
P333 + P313 При поява на 
кожно дразнене или 
обрив на кожата: По
търсете медицинск
и съвет/ помощ. 
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Съхранениe: Няма предупредите
лни изрази. 

Изхвърляне/Обезвр
еждане: 

Съдържанието/ съдъ
т да се изхвърли в о
добрено за целта съ
оръжение. 

 Опасни съставки ко
йто трябва да бъдат 
описани на етикета: 

Съдържа амин фосфа
т 

2.3 Други опасности 
Тази смес не съдържа никакви регистри
рани по REACH вещества, които са оценени 
като биоакумулативно и токсично (PBT) ил
и високо устойчиво и високо биоакумул
ативно (vPvB). 
Продължителният или повтарящият се ко
нтакт с кожата без правилно почистван
е може да запуши порите й и да доведе до 
нарушения като маслено(петролно) акне/
фоликулит. 
Използваното масло може да съдържа вр
едни примеси. 
Не е класифицирано като запалимо, но пр
и запалване ще гори. 

  
  3. Състав/информация за съставките 
3.1 Смеси 
 Химичен състав: Синтетично масло и 

добавки. 
Високо рафинирано 
минерално масло. 
Високо рафинирано
то минерално масло 
съдържа < 3 % (об./об.) 
екстракт от димети
лсулфоксид, в съотв
етствие с IP346. 
 
* съдържа един или п
овече от следните 
CAS номера (REACH реги
страционни номера
): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 
64742-54-7 (01-2119484627-25), 
64742-55-8 (01-2119487077-29), 
64742-56-9 (01-2119480132-48), 
64742-65-0 (01-2119471299-27), 
68037-01-4 (01-2119486452-34), 
72623-86-0 (01-2119474878-16), 
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72623-87-1 (01-2119474889-13), 
8042-47-5 (01-2119487078-27), 
848301-69-9 (01-0000020163-82). 

  
 Опасни съставки 
 Химичн

о наиме
новани
е 

CAS номер 
EC-No. Рег
истраци
онен ном
ер 

Класификац
ия (РЕГЛАМЕ
НТ (ЕО) № 
1272/2008) 

Концен
трация 
[%] 

Алкила
мин тио
фосфат 
с дълга 
верига 

417-450-2 Skin Irrit.2; H315 
Skin Sens.1A; 
H317 
Eye Irrit.2; H319 
Aquatic Chronic3; 
H412 

0,1 - 0,99 

Взаимо
заменя
еми нис
ковиск
озни ба
зови ма
сла (<20,5 
mm²/s @ 40°
C) * 

 Asp. Tox.1; H304 0 - 90 

 

 За обяснение на използваните съкращен
ия виж раздел 16. 

 

 

  
  4. Мерки за първа помощ 

 
4.1 Описание на мерките за първа помощ 
 Защита на оказващи

те първа помощ 
Когато давате първ
а помощ, се уверете, 
че носите подходящ
ото лично защитно о
борудване според и
нцидента, наранява
нето и околната сре
да. 

 В случай на вдишва
не 

При нормални услов
ия на употреба не е 
необходимо лечени
е. 
Ако симптомите не и
зчезват потърсете 
медицинска помощ. 
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 В случай на контак
т с кожата 

Съблечете замърсе
ните дрехи. Промийт
е изложеното на въз
действие място с во
да и продължете да 
миете със сапун, ак
о разполагате с так
ъв. Ако дразненето 
продължава да се по
търси медицинска п
омощ. 

В случай на контак
т с очите 

Промийте окото с об
илно количество во
да. 
Свалете контактни
те лещи, ако има так
ива и доколкото тов
а е възможно. Продъ
лжете с изплакване
то. 
Ако дразненето про
дължава да се потър
си медицинска помо
щ. 

В случай на поглъщ
ане 

По принцип, не е нео
бходимо лечение, но 
при поглъщане на го
леми количества е н
еобходимо да се пос
ъветвате с лекар. 

4.2 Най-съществени остри и настъпващи сле
д известен период от време симптоми и е
фекти 

 Симптоми: 
 

Признаците и симпт
омите за кожна сенс
ибилизация (алерги
чна реакция на кожа
та) могат да включв
ат сърбеж и/или обр
ив. 
Симптомите и оплак
ванията на маслено
то (петролното) акн
е/фоликулита могат 
да включват образу
ване на черни пусту
ли и петна по кожат
а на подложените на 
експозиция участъ
ци. 
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Поглъщането може д
а предизвика гаден
е, повръщане и/или д
иария. 

4.3 Указание за необходимостта от всякакв
и неотложни медицински грижи и специа
лно лечение 

 Лечение: 
 

Бележки за лекаря: 
Да се лекува симпто
матично. 

  
  

  5. Противопожарни мерки 
5.1 Пожарогасителни средства 
 Подходящи пожарог

асителни средства 
Пяна, воден аерозол 
или мъгла. Сух хими
чен прах, въглероде
н диоксид (двуокис), 
пясък и пръст могат 
да бъдат използван
и само за гасене на 
малки пожари. 

 Неподходящи пожар
огасителни средст
ва 

Да не се използва в
одна струя под висо
ко налягане 

  

5.2 Особени опасности, които произтичат о
т веществото или сместа 

 Специфични опасно
сти при пожарогасе
не 

Опасните продукти, 
образуващи се при 
изгаряне могат да 
включват: Сложна с
мес от носени с въз
духа твърди и течн
и частици и газове (
дим). При непълно го
рене е възможно от
делянето на въглер
оден моноксид (оки
с). Hеидентифициран
и органични и неор
ганични съединени
я. 

5.3 Съвети за пожарникарите 
 Съвети за пожарник

арите 
Трябва да се носи п
одходящо предпазн
о оборудване, включ
ително химически п
редпазни ръкавици; 
защитенхимически 
костюм е указан, ак
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о се очаква голям к
онтакт с разлят про
дукт. Самостоятеле
н апарат за дишане 
трябва да се носи п
ри приближаване къ
м огън в ограничено 
пространство. Избе
рете пожарникарск
и дрехи, одобрени о
т съответните стан
дарти (например за 
Европа: EN469). 

 Специфични методи 
за потушаване 

Гасете, съобразява
йки се с местните о
бстоятелства и око
лната среда. 

  
  

  6. Мерки при аварийно изпускане 
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни сред

ства и процедури при спешни случаи 
 Лични предпазни ме

рки 
6.1.1 За лица, неоказв
ащи спешна помощ: 
Да се избягва конта
кт с кожата и очите. 
6.1.2 За лица, оказващ
и спешна помощ: 
Да се избягва конта
кт с кожата и очите. 

  

6.2 Предпазни мерки за опазване на околна
та среда 

 Предпазни мерки за 
опазване на околна
та среда: 

Да се използват под
ходящи съдове за съ
храняване на проду
кта, за да се избегн
е замърсяването на 
околната среда. Да 
се предотврати раз
пространяването н
а разлятия продукт 
или навлизането му 
в канализацията и в
одни басейни като с
е използва пясък, п
ръст или други подх
одящи бариери. 

  

6.3 Методи и материали за ограничаване и п
очистване 
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 Средства за почист
ване: 

При разливане став
а хлъзгаво. Избягва
йте нещастните слу
чаи, почиствайте ве
днага. 
Предотвратете раз
пространяването н
а разлива като напр
авите бариера от пя
сък, пръст или друг 
подходящ материал. 
Регенерирайте теч
ността директно ил
и в абсорбент. 
За поглъщане на ост
атъците използвай
те абсорбент, като 
глина, пясък или др
уг подходящ матери
ал и ги унищожете/д
епонирайте по подх
одящ начин. 

6.4 Позоваване на други раздели 
За указания относно избора на лични пр
едпазни средства, вижте Глава 8 от този 
Информационен лист за безопасност. За 
указания относно изхвърлянето на разл
ят материал, виж глава 13 от настоящия И
нформационния лист за безопасност. 

 

  
  7. Работа и съхранение 
  
 Общи предпазни мер

ки 
Използвайте местн
ата вентилация за 
отпадъчни газове, 
ако има опасност о
т вдишване на пари, 
мъгли или аерозоли
. 
Използвайте инфор
мацията в тази таб
лица с данни при оц
енките на рисковет
е в местни условия, 
за да определите п
одходящите видове 
контрол при работа
, съхранение и изхв
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ърляне на този мат
ериал. 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 
 Указания за безопа

сно манипулиране 
Избягвайте продъл
жителния или повта
рящия се контакт с 
кожата. 
Избягвайте вдишва
не на пари и/или аер
озоли. 
Когато се работи с 
продукт във варели 
трябва да се носят 
предпазни обувки и
ли ботуши и да се из
ползват подходящи 
инструменти. 
Изхвърлете по подх
одящ начин всички з
амърсени кърпи и по
чистващи материал
и, за да се предотвр
атят пожари. 
 

 Трансфер на продук
та: 

По време на всички 
операции по прехвъ
рляне на едро трябв
а да се използват н
еобходимите проце
дури за заземяване 
и свързване, за да с
е избегне натрупва
нето на статично ел
ектричество. 
 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, вкл
ючително несъвместимости 

 Друга информация Дръжте контейнера 
плътно затворен в п
рохладно, добре вен
тилирано място. Изп
олзвайте правилно 
етикетирани конте
йнери, които могат 
да се затварят. 
Да се съхранява при 
стайна температур
а. 
Направете справка 
с раздел 15 за всяка
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кво допълнително з
аконодателство, от
насящо се за пакети
рането и съхранени
ето на този продукт
. 

Материал, от който 
е изработена опако
вката 

Подходящи материя
ли: За контейнери и
ли контейнерни обш
ивки, използвайте 
мека стомана или п
олиетилен с висока 
плътност. 
Неподходящи матер
иали: ПВХ. 

Информация върху к
онтейнера: 
 

Полиетиленовите к
онтейнери не бива д
а бъдат излагани на 
високи температур
и поради възможния 
риск от деформация. 

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 
 Специфична употре

ба(и) 
Неприложим 

  
  
  8. Контрол на експозицията/лични предпаз

ни средства 
  
8.1 Параметри на контрол 
 Гранични стойности на професионална е

кспозиция 
  
 Състав

ки 
CAS н
оме
р 

Стойнос
т тип (Ви
д на изла
гането/в
ъздейст
вието) 

Параме
три на к
онтрол 

Осно
ва 

Мъгла 
от мас
ло, мин
ерално 

-- TWA 5 mg/m³ US. ACGIH 
Threshold 
Limit 
Values 

Мъгла 
от мас
ло, мин
ерално 

-- TWA 5 mg/m³ САЩ. 
ACGIH П
реде
лно д
опус
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тими 
стой
ност
и 

Мъгла 
от мас
ло, мин
ерално 

 TWA 5 mg/m³ BG OEL 

 

  
 
 Рискова биологична граница на излаган

еНе е определена биологична граница. 
  
 Методи за мониторинг 
 Възможно е да се изисква мониторинг на 

концентрацията на вещества в зоната н
а дишане или в основното работно прост
ранство, за да се потвърди съответстви
ето с OEL (Ограничение за професионално 
излагане/експозиция) и адекватността 
на методите за контрол върху излагане
то на въздействие. Биологичният монит
оринг може също да се окаже подходящ за 
някои вещества. 
Проверени методите за измерване на ек
спозицията трябва да се прилагат от ко
мпетентно лице и пробите да се анализи
рат от акредитирана лаборатория. 
По-долу са представени препоръчани ме
тоди за мониторинг на въздуха, а за доп
ълнителна информация можете да се свъ
ржете с доставчика. Възможно е да същес
твуват и други национални методи. 
 
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual 
of Analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/ 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and 
Analytical Methods http://www.osha.gov/ 
Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of 
Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/ 
Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), 
Germany. http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp 
L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France 
http://www.inrs.fr/accueil 

  
  
8.2 Контрол на експозицията 
 Инженерни мерки 
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 Нивата на защита и необходимите видов
е контрол ще се различават в зависимос
т от потенциалните условия на излаган
е. Изберете начините за контрол въз осн
ова на оценките на рисковете в местни у
словия. Подходящите мерки включват: 
Подходяща вентилация за контролиране 
на концентрации във въздуха. 
Когато материалът се нагрява, разпръс
ква или е под формата на мъгла, съществу
ва по-голяма възможност за увеличение 
на неговата концентрация във въздуха. 
Основна информация: 
Определете процедури за безопасна раб
ота и поддържане на контрол. 
Образовайте и обучете работниците по 
отношение на опасностите и мерките за 
контрол, отнасящи се до нормалните дей
ности, свързани с продукта. 
Осигурете подходяща селекция, тестван
е и поддръжка на оборудването, използв
ано за контролиране на излагането, нап
ример лично защитно оборудване, локал
на вентилация на отпадния материал. 
Преди отваряне или поддръжка на съоръ
жението трябва да преминена по-малък т
овар. 
Съхранявайте каналите запечатани до о
тстраняване на отпадъцитеили до по-къ
сното им рециклиране. 
Винаги съблюдавайте мерките за добра 
лична хигиена, като например миене на р
ъце след работа с материала и преди яде
не, пиене и/или пушене. Редовно мийте ра
ботното облекло и защитното оборудван
е, за да премахнете замърсяванията. Изх
върлете замърсеното облекло и обувки, 
които не може да се изчистят. Грижете се 
добре за домакинството. 

  
 Предоставената информация е съобразе

на с Директивата за лично защитно обор
удване (Директива на съвета 89/686/ЕЕС) и 
CEN стандартите на европейския комитет 
за стандартизация (CEN). 
Личните предпазни средства (ЛПС) трябв
а да отговарят на изискванията на преп
оръчаните национални стандарти. Прове
рете при доставчиците на ЛПС. 
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 Защита на очите: Ако има вероятност 

от изпръскване, нос
ете маска, предпазв
аща цялото лице. 
Одобрени съгласно 
стандарта на Европ
ейския Съюз EN166. 

 Защита на ръцете: 
Забележки 

В случаите, когато 
продуктът може да 
влезе в контакт с р
ъцете, използванет
о на ръкавици, отго
варящи на изискван
ията на съответнит
е стандарти (напр. Е
вропа: EN374, САЩ: F739) и 
изработени от след
ните материали, мо
же да осигури подх
одяща химическа за
щита: Поливинилхло
ридни, неопренови 
или нитрилови кауч
укови ръкавици. Пр
игодността и износ
оустойчивостта на 
ръкавиците завися
т от начина на изпо
лзването им, напри
мер, честота и прод
ължителност на кон
такт, химическа ус
тойчивост на матер
иала на ръкавиците
, сръчност. Винаги и
скайте мнението на 
доставчиците наръ
кавици. Замърсенит
е ръкавици трябва 
да се подменят. Лич
ната хигиена е клю
чов елемент от ефе
ктивните грижи за 
ръцете. Ръкавиците 
трябва да се носят 
само на чисти ръце. 
След употреба на р
ъкавици, ръцете тр
ябва щателно да бъ
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дат измити и изсуш
ени. Препоръчва се 
прилагането на неа
роматизиран овлаж
нител. 
За продължителен к
онтакт препоръчва
ме ръкавици с врем
е на контакт от пов
ече от 240 минути с п
референция за > 480 м
инути, където подх
одящи ръкавици мож
е да се идентифици
рат. За краткосроч
на защита препоръч
ваме същите, но е въ
зможно подходящи р
ъкавици, предлагащ
и това ниво на защи
та, да не са налични 
и в този случай и по-
малко време на кон
такт би било прием
ливо, стига да са сл
едвани правилни ре
жими за поддръжка 
и подмяна. Дебелин
ата на ръкавиците 
не е правилен знак 
за защитата на рък
авиците към даден 
химикал, тъй като т
ова зависи от точн
ата композиция на 
материала на ръкав
ицата. Обикновено 
дебелината на ръка
виците трябва да е 
повече от 0,35 mm в за
висимост от маркат
а и модела. 

Обезопасяване на к
ожата и тялото: 

Противохимически 
ръкавици, обувки и 
престилка (при рис
к от изпръскване). 
Защитно облекло, од
обрено по европейс
ки стандарт EN14605. 
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Защита на дихателн
ите пътища: 

При нормални услов
ия на работа не се и
зисква защита на ди
хателните пътища. 
Съгласно установе
ната практика за до
бра хигиена в проми
шлеността, трябва д
а се вземат предпаз
ни мерки за избягва
не вдишването на ма
териал. 
Ако техническите с
редства за контрол 
не поддържат конце
нтрациите във възд
уха на ниво, което е 
адекватно за осигу
ряване на защита на 
здравето на работн
иците, изберете защ
итни средства за ди
хателната система, 
които са подходящи 
за специфичните ус
ловия на използван
е и отговарят на из
искванията на съот
ветните закони. 
Проверете това с до
ставчика на екипир
овката. 
Ако е възможно изпо
лзването на респир
атор изберете подх
одяща комбинация о
т маска и филтър. 
Изберете комбинир
ан филтър, подходящ 
за частици/органич
ни газове и пари [то
чка на кипене >65 оC 
(149 градуса F)], отгов
арящ на изисквания
та на EN14387. 

Термични опасност
и 

Неприложим 

Контрол на експозицията на околната с
реда 
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Основни указания Да се предприемат п
одходящи действия 
за изпълнение на из
искванията на съот
ветното законодат
елство по отношени
е на опазването на 
околната среда. Да 
се избягва замърся
ването на околната 
среда като се следв
ат препоръките дад
ени в Секция 6. Ако е 
необходимо да се по
пречи на неразтвор
ен материал да попа
дне в отпадъчните в
оди. Отпадъчните во
ди трябва да бъдат 
третирани в съотве
тната местна или пр
омишлена пречиств
ателна станция пре
ди да бъдат освобод
ени в обкръжаващат
а среда. Трябва да с
е спазват местните 
нормативи за макси
мално допустима ем
исия на летливи вещ
ества при изпускан
е на замърсения (съ
държащ пари) възду
х в атмосферата. 

 
 

   
9. 

 
Физични и химични свойства 

9.1 Информация относно основните физични 
и химични свойства 

  

Външен вид:  течност 
Цвят: кехлибарен 
Мирис: Слаба въглеводородн

а 
Граница на мириса: Няма данни 
pH: Неприложим 

   

  Метод: 
Температура 
на течливост 

<= -48 °C ASTM D97 
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Точка на кипе
не/интервал н
а кипене 

> 280 °C  Оценена
(и) стойн
ост(и) 

   
   

Точка на запа
лване 

240 °C EN ISO 2592 

   
   

Скорост на из
паряване 

Няма данни  

   

Запалимост (т
върдо вещест
во, газ) 

Няма данни  

   

Горна границ
а на експлози
вност 

Типично10 %(V)  

   

Долна границ
а на експлози
вност 

Типично1 %(V)  

   

Налягане на п
арите 

< 0,5 Pa (20 °C)  Оценена
(и) стойн
ост(и) 

   

Относителна 
гъстота наиз
паренията 

> 1 Оценена
(и) стойн
ост(и) 

   

Относителна 
плътност 

0,830 – 0,840 (15 °C)  

   

Плътност 830 - 840 kg/m³ (15,0 °C) ISO 12185 
   

Разтворимост
(и) 

  

   

Разтворимост 
във вода 

незначителен  

   

   

Разтворителн
а способност 
в други разтв
орители 

Няма данни  
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Коефициент н
а разпределе
ние: n-октанол/
вода 

Pow: > 6(на базата на ин
формация за подобн

и продукти) 

 

   

   

Температура 
на самозапал
ване 

> 320 °C  

   

   

Температура 
на разпадане 

Няма данни  

   

   

Вискозитет, к
инематичен 

68 mm²/s (40 °C) ASTM D445 

 10 mm²/s (100 °C)  

   

Вискозитет, д
инамичен 

Няма данни  

   

   

Експлозивни 
свойства 

Некласифициран  

   

 
Оксидиращи с
войства 

 
Няма данни 

 
 
 

  

9.2 Друга информация 

 Проводимост:  Този материал не се 
очаква да акумулир
а статично електри
чество. 

  
 
 

10. Стабилност и реактивност 
 

10.1 Реактивност: Продуктът не предс
тавя никакви допъл
нителни опасности 
за реактивност, осв
ен изброените в сле
дващата подточка. 

10.2 Химична стабилнос
т 

Стабилно. 
Не се очаква опасн
а реакция при обра
ботка и съхраняван
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е според препоръки
те. 

  
10.3 Възможност за опас

ни реакции: 
Реагира със силни 
окислители 

  
10.4 Условия, които тряб

ва да се избягват: 
Екстремни темпера
тури и директна сл
ънчева светлина. 

  
10.5 Несъвместими мате

риали: 
Силни окислители 

  
10.6 Опасни продукти на 

разпадане: 
Не се разлага ако с
е съхранява и изпо
лзва по предназнач
ение. 

  
  
11. Токсикологична информация 
11.1 Информация за токсикологичните ефект

и 
 Основа за оценка Представената инф

ормация е базирана 
на данни за компон
ентите и токсиколо
гията на подобни п
родукти.Ако не е ук
азано друго, предс
тавените данни са 
характерни за прод
укта като цяло, а не 
толкова за отделни 
компоненти. 

  
 Информация относн

о вероятните пътищ
а на експозиция 

Контактът с кожата 
и контактът с очит
е са основните път
ища за въздействие
, въпреки че въздей
ствие може да се по
лучи при случайно 
поглъщане. 

  
 Остра токсичност 
 Продукт: 
 Остра орална токси

чност 
LD50 плъх: > 5.000 mg/kg 
Забележки: Ниска т
оксичност: 
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Въз основа на нали
чните данни не са и
зпълнени критерии
те за класифициран
е. 

 Остра инхалационн
а токсичност 

Забележки: Въз осн
ова на наличните д
анни не са изпълне
ни критериите за к
ласифициране. 

 Остра дермална ток
сичност 

LD50 заек: > 5.000 mg/kg 
Забележки: Ниска т
оксичност: 
Въз основа на нали
чните данни не са и
зпълнени критерии
те за класифициран
е. 

  
 Корозивност/дразнене на кожата 
 Продукт: 

Забележки: Със слабо възпалително дей
ствие върху кожата., Продължителният и
ли повтарящият се контакт с кожата без 
правилно почистване може да запуши по
рите й и да доведе до нарушения като ма
слено(петролно) акне/фоликулит., Въз ос
нова на наличните данни не са изпълнен
и критериите за класифициране. 
 

 Сериозно увреждане на очите/дразнене 
на очите 
Продукт: 
Забележки: Със слабо възпалително дей
ствие върху очите., Въз основа на налич
ните данни не са изпълнени критериите 
за класифициране. 
 

 Сенсибилизация на дихателните пътища 
или кожата 
Продукт: 
Забележки: За кожна сенсибилизация:, Оч
аква се да сенсибилизира кожата. 
Забележки: За дихателна сенсибилизаци
я:, Не е сенсибилизатор., Въз основа на на
личните данни не са изпълнени критери
ите за класифициране. 

  
 Мутагенност на зародишните клетки 
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Продукт: 
Забележки: Не е мутагенено, Въз основа 
на наличните данни не са изпълнени кри
териите за класифициране. 
 

 Канцерогенност 
Продукт: 
Забележки: Не е карциноген. Въз основа 
на наличните данни не са изпълнени кри
териите за класифициране. 

  
 Материал GHS/CLP Канцерогенно

ст Класификация 
Алкиламин тиофос
фат с дълга вериг
а 

Няма класификация 
за карциногенеза 

Високорафиниран
о минерално масло 

Няма класификация 
за карциногенеза 

 

  
 Репродуктивна токсичност 

Продукт: 
Забележки: Не е еволюционен токсикант., 
Не влияе върху размножителната способ
ност., Въз основа на наличните данни не 
са изпълнени критериите за класифицир
ане. 
 

 СТОО (специфична токсичност за опреде
лени органи) - еднократна експозицияПр
одукт: 
Забележки: Въз основа на наличните дан
ни не са изпълнени критериите за класи
фициране. 
 

 СТОО (специфична токсичност за опреде
лени органи) - повтаряща се експозицияП
родукт: 
Забележки: Въз основа на наличните дан
ни не са изпълнени критериите за класи
фициране. 
 

 Токсичност при вдишване 
Продукт: 
Не представлява опасност за дишането. 
 

 Допълнителна информация 
Продукт: 
Забележки: Маслата могат да съдържат в
редни примеси, които са се натрупали по 
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времена употребата. Концентрацията на 
такива примеси ще зависи от употребат
а и те могат да представляват опасност 
за здравето и за околната среда при изх
върлянето им. С ВСИЧКИ използвани масл
а трябва да се борави внимателно и да се 
избягва контактът с кожата, доколкото 
е възможно. 
Забележки: Предизвиква слабо дразнене 
на дихателната система. 
Забележки: Може да съществуват класиф
икации по други органи на властта под р
азлични нормативни рамки. 
 

 репродукцията (CMR) 
 Мутагенност на зар

одишните клетки- О
ценка 

Този продукт не по
крива критериите з
а класификация в к
атегориите 1А/1В. 
 

 Канцерогенност - О
ценка 

Този продукт не по
крива критериите з
а класификация в к
атегориите 1А/1В. 
 

 Репродуктивна ток
сичностОценка 

Този продукт не по
крива критериите з
а класификация в к
атегориите 1А/1В. 

  
12. Екологична информация 
12.1 Токсичност 
 Основа за оценка: Конкретно за този 

продукт не са опре
делени екотоксико
логични данни. Пре
доставената инфор
мация се основава 
върху познания за 
компонентите и еко
токсикологията на 
сходни продукти. А
ко не е указано дру
го, представените 
данни са характерн
и за продукта като 
цяло, а не толкова з
а отделни компонен
ти.(LL/EL/IL50 изразено к
ато номинално коли
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чество продукт, не
обходимо за пригот
вяне на екстракт з
а воден тест). 
 

 Продукт: 
Токсичен за риби (О
стра токсичност): 

Забележки: LL/EL/IL50 > 
100 mg/l 
Практически неток
сично: 
Въз основа на нали
чните данни не са и
зпълнени критерии
те за класифициран
е. 
 

 Токсичност за рако
образни (Остра ток
сичност): 

Забележки: LL/EL/IL50 > 
100 mg/l 
Практически неток
сично: 
Въз основа на нали
чните данни не са и
зпълнени критерии
те за класифициран
е. 
 

 Токсичност за водо
расли/водни растен
ия (Остра токсично
ст): 

Забележки: LL/EL/IL50 > 
100 mg/l 
Практически неток
сично: 
Въз основа на нали
чните данни не са и
зпълнени критерии
те за класифициран
е. 
 

 Токсичен за риби (Х
ронична токсичнос
т): 
 

Забележки: Няма да
нни 

 Токсичност за рако
образни (Хронична 
токсичност): 
 

Забележки: Няма да
нни 
 

 Токсичност за микр
оорганизми (Остра 
токсичност) 

Забележки: Няма да
нни 

  
12.2 Устойчивост и разградимост 
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 Продукт: 
Способност за биор
азграждане 

Забележки: Принцип
но не е биологичес
ки разложимо., Осно
вните съставки по 
същество са биолог
ично разградими, н
о се съдържати ком
поненти, които мог
ат даостанат непро
менени в околната 
среда. 

12.3 Биоакумулираща способност 
 Продукт: 

Биоакумулиране 
Забележки: Съдържа 
компоненти с потен
циал за биоакумула
ция. 
 

 Коефициент на разп
ределение: n-октано
л/вода 

log Pow: > 6Забележки: (н
а базата на информ
ация за подобни пр
одукти) 

12.4 Преносимост в почвата 
 Продукт: 

Подвижност 
Забележки: Течност 
при повечето услов
ия на околната сре
да., Ако попадне в по
чвата ще се адсорб
ира от почвените ч
астици и няма да мо
же да се придвижва. 
Забележки: Плува н
а повърхността на 
водата. 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 
 Продукт: 

Оценка 
Тази смес не съдър
жа никакви регистр
ирани по REACH вещес
тва, които са оцене
ни като биоакумула
тивно и токсично 
(PBT) или високо усто
йчиво и високо био
акумулативно (vPvB). 

12.6 Други неблагоприятни ефекти 
 Продукт: 

Допълнителна екол
огична информация 

Не представлява за
плаха за озоновия 
слой, за създаване 
на фотохимичен озо
н и не допринася за 
глобалното затопл
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яне., Продуктът е ко
мбинация от нелетл
иви съставки, коит
о при нормални усл
овия на употреба н
яма да се отделят в 
значителни количе
ства в атмосферата
. 
Слабо разтворима с
мес., Причинява физ
ическо замърсяван
е на водните орган
изми. 

  
  
13. Обезвреждане на отпадъците 
13.1 Методи за третиране на отпадъци 
 Продукт: Възстановете или р

ециклирайте, ако е 
възможно. 
Този, който създав
а отпадъци носи от
говорност за устан
овяване на тяхната 
токсичност и физич
ните свойства, а съ
що и за определяне 
на подходящата кла
сификация на отпад
ъците и методите з
а изхвърляне/депон
иране в съответств
ие с приложимите н
аредби. Да не се изх
върля в околната с
реда, в канализаци
ята или във водни б
асейни. 
Не трябва да се поз
волява отпадният п
родукт да замърсяв
а почвата или повъ
рхностните води, и
ли да бъде изхвърл
ян/депониран в око
лната среда. 
Отпадъците, разлив
ите и използваните 
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продукти са опасни 
отпадъци. 

 Заразен опаковъче
н материал 

Изхвърляйте в съот
ветствие с доминир
ащите разпоредби, 
за предпочитане в 
общоприет колекто
р или от подизпълн
ител. Компетентнос
тта на колектора и
ли подизпълнителя 
трябва да бъде уст
ановена предварит
елно. 
Изхвърлянето/депо
нирането трябва да 
бъде в съответстви
е с регионалните, н
ационалните и мест
ните закони и наре
дби. 

 Местно законодате
лство 

EU Кодекс за отстра
няване и разполага
не на отпадъци (EWC). 

 Каталог на отпадъч
ни вещества 
Код на Отпадък 

13 02 06* 

 Забележки: Изхвърлянето/депо
нирането трябва да 
бъде в съответстви
е с регионалните, н
ационалните и мест
ните закони и наре
дби. 
Класификацията на 
отпадъците винаги 
е задължение на кр
айния потребител. 

  
14 Информация относно транспортирането 

14.1 Номер по списъка на ООН 
 ADN  Не се регулира кат

о опасен товар 
 ADR Не се регулира кат

о опасен товар 
 RID Не се регулира кат

о опасен товар 
 IMDG Не се регулира кат

о опасен товар 
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 IATA Не се регулира кат
о опасен товар 

14.2 Точното на наименование на пратката п
о списъка на ООН 

 ADN  Не се регулира кат
о опасен товар 

 ADR Не се регулира кат
о опасен товар 

 RID Не се регулира кат
о опасен товар 

 IMDG Не се регулира кат
о опасен товар 

 IATA Не се регулира кат
о опасен товар 

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортира
не 

 ADN  Не се регулира кат
о опасен товар 

 ADR Не се регулира кат
о опасен товар 

 RID Не се регулира кат
о опасен товар 

 IMDG Не се регулира кат
о опасен товар 

 IATA Не се регулира кат
о опасен товар 

14.4 Опаковъчна група 
 ADN  Не се регулира като 

опасен товар 

 ADR Не се регулира кат
о опасен товар 

 RID Не се регулира кат
о опасен товар 

 IMDG Не се регулира кат
о опасен товар 

 IATA Не се регулира кат
о опасен товар 

14.5 Опасности за околната среда 
 ADN  Не се регулира кат

о опасен товар 
 ADR Не се регулира кат

о опасен товар 
 RID Не се регулира кат

о опасен товар 
 IMDG Не се регулира кат

о опасен товар 

14.6 Специални предпазни мерки за потребит
елите 

 Забележки:  Специални предпаз
ни мерки: В Глава 7, Р
абота и съхранение
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, ще откриете специ
алните предпазни м
ерки, които потреб
ителят трябва да п
ознава или да спаз
ва във връзка с тра
нспорта. 

  
14.7 Транспортиране в насипно състояние съ

гласно приложение ІІ от MARPOL 73/78 и Кодек
са IBC 
Не е приложимо за продукта, както се дос
тавя. MARPOL правилата се прилагат за нас
ипни товари, превозвани по море. 
 

 Допълнителна инфо
рмация 

MARPOL правилата се 
прилагат за насипн
и товари, превозван
и по море. 

 

  
15. Информация относно нормативната уред

ба 
 

15.1 Специфични за веществото или сместа н
ормативна уредба/ законодателство отн
осно безопасността, здравето и околна
та среда 
 

 REACH - Списък на веще
ства, предмет на ра
зрешение (Приложен
ие XIV): 
 

Продуктът не подле
жи на Разрешение п
о REACH. 

 Летливи органични 
съставки: 
 

0 % 
 

 Други правила/зако
ни: 

Не е предвидено рег
улативната информ
ация да бъде изчерп
ателна. Възможно е 
за този материал да 
се прилагат други п
равила. 
Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейск
ия парламент и на С
ъвета от 18 декемвр
и 2006 г. относно реги
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страцията, оценкат
а, разрешаването и 
ограничаването на 
химикали (REACH), прил
ожение XIV. 
Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейск
ия парламент и на С
ъвета от 18 декемвр
и 2006 г. относно реги
страцията, оценкат
а, разрешаването и 
ограничаването на 
химикали (REACH), прил
ожение XVII. 
Директива 2012/18/ЕС о
тносно контрола на 
опасностите от гол
еми аварии, които в
ключват опасни вещ
ества (Директива С
евезо III). 
Директива 2004/37/ЕО о
тносно защитата на 
работниците от рис
кове, свързани с ек
спозиция на канцер
огени или мутагени 
по време на работа 
и нейните изменени
я. 
Директива 1994/33/EC за 
закрила на младите 
хора на работното м
ясто и нейните изме
нения. 
Директива на Съвет
а 92/85/ЕИО за въвежда
не на мерки за насъ
рчаване на подобре
ния в областта на б
езопасните и здрав
ословни условия на 
труд на бременни ра
ботнички и на работ
нички родилки или к
ърмачки и нейните и
зменения. 
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 Съставките на този продукт са включен
и в следните списъци: 

 EINECS: Всички компоненти са споме
нати или полимерът е изключ
ен. 

 TSCA: Всички компоненти са споме
нати. 

  
15.2 Оценка на безопасността на химично ве

щество или смес 
 За това вещество/смес не е правена оцен

ка за химическа безопасност от достав
чика. 

  
  
16. Друга информация 
  
 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

1272/2008 
Процедура по класи
фициране: 

Кожна сенсибилиза
ция, Категория 1, H317 

Експертна оценка и 
сравнение на силат
а на доказателства
та и изчисленията. 

 
 

Пълен текст на H-фразите 

 H304 Може да бъде смъртоносен при погл
ъщане и навлизане в дихателните п
ътища. 

 H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
 H317 Може да причини алергична кожна р

еакция. 
 H319 Предизвиква сериозно дразнене на 

очите. 
 H412 Вреден за водните организми, с дъл

готраен ефект. 
  
 Пълен текст на други съкращения 
  
 Aquatic Chronic Дългосрочна (хронична) опасно

ст за водната среда 
 Asp. Tox. Опасност при вдишване 
 Eye Irrit. Дразнене на очите 
 Skin Irrit. Дразнене на кожата 
 Skin Sens. Кожна сенсибилизация 
  
 Съкращения и акрон

ими 
 

Стандартните съкр
ащения и абревиату
ри, използвани в то
зи документ, може д
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а се потърсят в спр
авочна литература 
(напр. научни речни
ци) и/или уеб сайтов
е. 
ACGIH = Американскат
а конференция на д
ържавни инспектор
и по промишлена хи
гиена 
ADR = Европейската с
погодба за транспо
рт на опасни товар
и по шосе 
AICS = Австралийски и
нвентарен списък н
а химичните вещест
ва 
ASTM = Американско д
ружество по изпитв
ане и материали 
BEL = Биологияна нор
ма на експозиция 
BTEX = Бензен, Толуен, 
Етилбензен и Ксиле
н 
CAS = Химическата ре
феративна служба 
CEFIC = Европейски съ
вет на химическата 
индустрия 
CLP = Класифициране, 
Етикетиране и Опак
оване 
COC = Метод на Кливла
нд в отворен тигел 
DIN = Deutsches Institut fur Normung 
DMEL = Определено ни
во с минимален ефе
кт 
DNEL = Ниво без ефект 
върху здравето за 
хората 
DSL = Канадски списъ
к на регистриранит
е вещества 
EC = Европейската ко
мисия 
EC50 = Eфективна конц
ентрация за 50% 
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ECETOC = Европейски ц
ентър за екология 
и токсикология на 
химични вещества 
ECHA = Европейска аг
енция по химикалит
е 
EINECS = Инвентаризац
ионния списък на Е
вропейската общно
ст на съществуващи
те търговски химич
ни вещества 
EL50 = Ефективно ниво
, 50% 
ENCS = Япония: същест
вуващи и нови хими
чни вещества 
EWC = Европейски кат
алог на отпадъците 
GHS = Глобална хармо
низирана система з
а класифициране и 
етикетиране на хим
икали 
IARC = Международна а
генция по изследва
не на рака 
IATA = Международна а
социация за въздуш
ен транспорт 
IC50 = Инхибираща кон
центрация, 50% 
IL50 = Инхибиторно ни
во, 50% 
IMDG = Транспорт на о
пасни товари чрез 
морски транспорт 
INV = Китайски инвен
тарен списък на хи
мични вещества 
IP346 =Определяне на 
РСА по метод за екс
тракция с диметилс
улфоксид , измерен
о по стандарт N° 346 
наПетролния инсти
тут 
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KECI = Корейски същес
твуващи и оценени 
химични вещества 
LC50 = Средна летална 
концентрация 
LD50 = Средна летална 
доза 
LL/EL/IL = Летална доза/
Ефективна доза/Инх
ибиторна доза 
LL50 = Летално ниво, 
50% 
MARPOL = Международн
а конвенция за пре
дотвратяване на за
мърсяването от кор
аби 
NOEC/NOEL = Концентрац
ия без наблюдавано 
въздействие/Ниво б
ез ненаблюдаван еф
ект 
OE_HPV = Излагане на р
аботното място – В
исокопродуктивен 
обем 
PBT = Устойчиви, Биоа
кумулиращи и Токси
чни 
PICCS = Филипински ин
вентарен списък на 
химикалите и химич
ните вещества 
PNEC = Предполагаемa 
недействащa концен
трация 
REACH = Регламент отн
осно регистрацият
а, оценката, разреш
аването и огранича
ването на химикали 
RID = Наредба, свърза
на с международнот
о транспортиране н
а опасни стоки с ЖП 
транспорт 
SKIN_DES = Указание за 
кожата 
STEL = Краткосрочна н
орма за експозция 
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TRA = Целева оценка н
а риска 
TSCA = Закон за контр
ол върху токсичнит
е вещества (САЩ) 
TWA = Средно измерен
а във времето 
vPvB = Много устойчив
и и много биоакуму
лиращи 

 Допълнителна информация 
 

 Съвети за обучение
: 

Да се осигури подх
одяща информация, 
инструкции и обуче
ние на операторите
. 

 Друга информация Вертикалната черт
а (I) в лявото поле ук
азва изменението о
т предишния вариан
т 

 Източниците на осн
овната информация, 
използвани при със
тавянето на информ
ационния лист за б
езопасност 

Посочените данни с
а от, но без огранич
ение до, един или по
вече източници на 
информация (напр. т
оксикологични дан
ни от Shell Health Services, да
нни от доставчици 
на материали, 
CONCAWE, EU IUCLID база да
нни, EC 1272/2008 наредб
а и т.н.). 

 Определено ползване съгласно система
та за Описване на ползването 
Ползване - Работник 

 Заглавие Обща употреба на с
мазочни материали 
и греси в автомоби
ли или машини.- Пром
ишленост 

 Ползване - Работни
к 

 

 Заглавие Обща употреба на с
мазочни материали 
и греси в автомоби
ли или машини.- Зана
яти 

 



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

Съгласно Регламент (EО) № 1907/2006,  
включително всички 
изменения към датата на настоящия ИЛБ  
 

Търговското  
наименование: ZF EcoFluid A Life 
 
 

ZF Friedrichshafen AG  •  ZF Aftermarket  
Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany 
Phone: +49 9721 4756-0 
www.zf.com/contact 

© ZF Friedrichshafen AG 
 
 
 

версия: 09.06.2020 
 

35 / 44 

 

                        ZF Aftermarket 
 

 
 
 
Представената информация се основава на а
ктуалните ни знания и е опит да опише свойс
твата на продукта само от гледна точка на о
пазване здравето на хората и околната сре
да. Тя не трябва да се разглежда като гаран
ция за което и да е свойство на продукта. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Сценарий за експоз
иция - Работник
300000000170 
 

 

 РАЗДЕЛ 1 ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАР
ИЙ НА ИЗЛАГАНЕ 

 Заглавие Обща употреба на с
мазочни материали 
и греси в автомоби
ли или машини.- Пром
ишленост 

 Описание на употре
бите 

Сектори на употреб
а: SU 3 
Категории на проце
сите: PROC1, PROC2, PROC8b, 
PROC9 
Категории за освоб
ождаване в околнат
а среда: ERC4, ERC7, ATIEL-
ATC SPERC 4.Bi.v1 

 Обхват на процеса Обхваща общата упо
треба на смазочни 
материали и греси 
в автомобили или м
ашини в затворени 
системи. Включва п
ълнене и източване 
от контейнери и ра
бота в затворени м
ашини (включително 
двигатели) и свърз
аните с това дейно
сти по поддръжка и 
съхранение. 
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 РАЗДЕЛ 2 Условия на работа 
и мерки за управле
ние на риска 

 Допълнителна инфо
рмация 

Не е представена о
ценка за външното 
въздействие върху 
околната среда 

 Раздел 2.1 Контрол върху влия
нието върху работн
иците 

 Свойства на продук
та 
 

 

 Физична форма на п
родукта 

Течност, Парно наля
гане < 0,5 kPa при STP. 

 Концентрация на Су
бстанцията в Смес/
Артикул 

Покрива използван
ето на до 100 % от вещ
еството/продукта (
ако не е указано ра
злично). 

 Честота и продължителност на употреба
та 

 Покрива дневното излагане до 8 часа (ос
вен при различен старт). 

 Други работни условия, влияещи върху и
злагането на влияние 

 Изхожда се от употреба при не повече от 
20 °С над околната температура (ако не е 
посочено друго). 
Изисква прилагане на добър основен ст
андарт на работна хигиена. 
 

 Допринасящи ситуа
ции 

Мерки за управлени
е на риска 
 

 Общи мерки за всич
ки дейности 

Избягвайте директ
ния контакт на кож
ата с продукта. Иде
нтифицирайте поте
нциалните области 
за недиректен конт
акт с кожата. Носет
е ръкавици (тества
ни съгл. EN374), ако е в
ероятен контакт на 
кожата с веществот
о.. Отстранявайте з
амърсените/разсип
ани количества дир
ектно след появата 
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им. веднага измийт
е контаминацията н
а кожата. проведет
е основна трениров
ка за персонала, та
каче да се намали е
кспозицията до мин
имум и евентуално 
докладвайте занас
тъпилите проблеми 
с кожата. 
Използвайте подхо
дяща защита за очи
те. 
Избягвайте пряк ко
нтакт на очите с пр
одукта, както и чре
з замърсяване на р
ъцете. 
 

 Основни експозици
и (затворени систе
ми)Употреба в затв
орен процес, без ве
роятност за излага
не 
 

Не са идентифицира
ни други специални 
мерки. 

 Първоначално, фабр
ично пълнене на ек
ипировкатаУпотре
ба в контролирани 
системиУпотреба в 
затворен, продължи
телен процес с изв
ънредно котролира
но излаганеТрансф
ер на субстанция и
ли смес в малки кон
тейнери (предназна
чена пълнеща линия
, включително прет
егляне) 
 

Не са идентифицира
ни други специални 
мерки. 

 Първоначално, фабр
ично пълнене на ек
ипировката(отворе
ни системи)Трансфе
р на субстанция ил
и смес (зареждане/р
азреждане) от/до съ

Осигурете добър ст
андарт на обща или 
контролирана вент
илация (5 до 15 прове
трения за час). 
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дове/големи контей
нери в предназначе
ни за целта съоръж
ения 
 

Избягвайте дейнос
ти с експозиция от 
повече от 4 часа . 

 Работа на съоръжен
ия, съдържащи мото
рно масло или подо
бниУпотреба в конт
ролирани системиУ
потреба в затворен 
процес, без вероят
ност за излагане 
 

Не са идентифицира
ни други специални 
мерки. 

 Поддръжка и почист
ване на екипировка
таТрансфер на субс
танция или смес (за
реждане/разреждан
е) от/до съдове/голе
ми контейнери в пр
едназначени за цел
та съоръжения 

Отмийте в канализа
цията преди отваря
не на оборудването 
или при неговата п
оддръжка. 
подсигурете доста
тъчна обща вентила
ция (не по-малко от 3 
до 5 смени на въздух
а на час). 
Носете химически у
стойчиви ръкавици 
(тествани за EN374) в к
омбинация с обучен
ие за специални де
йности. 
Съхранете остатъц
ите от контейнерит
е запечатани, за по
следващо рециклир
ане. 
 

 Поддръжка и почист
ване на екипировка
таОперацията се из
вършва при висока 
температура (> 20 ° С 
над температурата 
на околната среда).
Трансфер на субста
нция или смес (заре
ждане/разреждане) 
от/до съдове/голем
и контейнери в пре
дназначени за целт
а съоръжения 

Отмийте в канализа
цията преди отваря
не на оборудването 
или при неговата п
оддръжка. 
Осигурете вентила
ция за отвеждане в 
точките на образув
ане на емисии, при в
ъзможен контакт с 
топъл (>50oC) продукт. 
Носете химически у
стойчиви ръкавици 
(тествани за EN374) в к
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 омбинация с интенз
ивен контрол. 
Съхранете остатъц
ите от контейнерит
е запечатани, за по
следващо рециклир
ане. 
 

 СъхранениеУпотре
ба в затворен проц
ес, без вероятност 
за излаганеУпотре
ба в затворен, прод
ължителен процес с 
извънредно котрол
ирано излагане 
 

Съхранявайте субс
танцията в затворе
на система. 

 Раздел 2.2 Контрол върху влия
нието върху околна
та среда 
 

 Не е представена оценка за външното въ
здействие върху околната среда. 
 

 РАЗДЕЛ 3 Оценка на въздейст
вието 
 

 Раздел 3.1 – Здраве 
 

 

 Парафинов восък, полурафиниран 
За преценка на експозиците на работно
то място се използва инструментът ECETOC 
TRA, освен ако не е посоченодруго. 
 

 Раздел 3.2 - Околна среда 
 

 Не е представена оценка за външното въ
здействие върху околната среда. 
 

 РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА 
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 
СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗ
ДЕЙСТВИЕ 
 

 Раздел 4.1 – Здраве 
 

 Ако бъдат предприети други мерки за уп
равление на риска / експлоатационни ус
ловия, потребителите трябва да гарант
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ират, че рисковете ще бъдат ограничени 
до минимум или до равностойно ниво. 
 

 Раздел 4.2 - Околна среда 
 

 Не е представена оценка за външното въ
здействие върху околната среда. 
 

 Сценарий за експозиция - Работник
300000000171 
 

 РАЗДЕЛ 1 ЗАГЛАВИЕ НА СЦЕНАР
ИЙ НА ИЗЛАГАНЕ 
 

 Заглавие Обща употреба на см
азочни материали и 
греси в автомобили 
или машини.- Занаят
и 
 

 Описание на употре
бите 

Сектори на употреб
а: SU 22 
Категории на проце
сите: PROC 1, PROC 2, PROC 8a, 
PROC 8b, PROC 20 
Категории за освоб
ождаване в околнат
а среда: ERC9a, ERC9b, 
ESVOC SpERC 9.6b.v1 
 

 Обхват на процеса Обхваща общата упо
треба на смазочни м
атериали и греси в 
автомобили или маш
ини в затворени сис
теми. Включва пълне
не и източване от к
онтейнери и работа 
в затворени машини 
(включително двига
тели) и свързаните 
с това дейности по 
поддръжка и съхран
ение. 
 

 РАЗДЕЛ 2 Условия на работа и 
мерки за управлени
е на риска 
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 Допълнителна инфо
рмация 

Не е представена оц
енка за външното въ
здействие върху ок
олната среда. 
 

 Раздел 2.1 Контрол върху влия
нието върху работн
иците 
 

 Свойства на продук
та 
 

 

 Физична форма на пр
одукта 

Течност, Парно наля
гане < 0,5 kPa при STP. 
 

 Концентрация на Су
бстанцията в Смес/
Артикул 

Покрива използван
ето на до 100 % от вещ
еството/продукта (
ако не е указано ра
злично). 
 

 Честота и продължителност на употреба
та 
 

 Покрива дневното излагане до 8 часа (ос
вен при различен старт). 
 

 Други работни условия, влияещи върху и
злагането на влияние 
 

 Изхожда се от употреба при не повече от 
20 °С над околната температура (ако не е 
посочено друго). 
Изисква прилагане на добър основен ст
андарт на работна хигиена. 
 

 Допринасящи ситуа
ции 
 

Мерки за управлени
е на риска 
 

 Общи мерки за всичк
и дейности 

Избягвайте директ
ния контакт на кожа
та с продукта. Иден
тифицирайте потен
циалните области з
а недиректен конта
кт с кожата. Носете 
ръкавици (тествани 
съгл. EN374), ако е вер
оятен контакт на ко
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жата с веществото.. 
Отстранявайте зам
ърсените/разсипан
и количества дирек
тно след появата им
. веднага измийте к
онтаминацията на к
ожата. проведете ос
новна тренировка з
а персонала, такаче 
да се намали експоз
ицията до минимум и 
евентуално доклад
вайте занастъпили
те проблеми с кожат
а. 
Използвайте подхо
дяща защита за очит
е. 
Избягвайте пряк ко
нтакт на очите с пр
одукта, както и чре
з замърсяване на ръ
цете. 
 

 Работа на съоръжен
ия, съдържащи мотор
но масло или подобн
иУпотреба в контро
лирани системиУпо
треба в затворен пр
оцес, без вероятнос
т за излагане 
 

Не са идентифицира
ни други специални 
мерки. 

 Трансфери на матер
иалНе-специализир
ано съоръжениеТра
нсфер на субстанци
я или смес (товарен
е/разтоварване) от/
до съдове/големи к
онтейнери в нередн
азначени за целта с
редства 
 

Избягвайте дейнос
ти с експозиция от 
повече от 4 часа . 
Носете химически у
стойчиви ръкавици 
(тествани за EN374) в к
омбинация с обучен
ие за специални дей
ности. 

 Поддръжка и почист
ване на екипировка
таТрансфер на субс
танция или смес (за
реждане/разреждан

Отмийте в канализа
цията преди отваря
не на оборудването 
или при неговата по
ддръжка. 
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е) от/до съдове/голе
ми контейнери в пре
дназначени за целт
а съоръженияТранс
фер на течности чре
з налягане и темпер
атура при дисперси
вна употреба, но в з
атворена система 
 

Съхранете остатъц
ите от контейнерит
е запечатани, за по
следващо рециклир
ане. 

 СъхранениеУпотре
ба в затворен проце
с, без вероятност з
а излаганеУпотреб
а в затворен, продъ
лжителен процес с и
звънредно котроли
рано излагане 
 

Съхранявайте субс
танцията в затворе
на система. 

 Раздел 2.2 Контрол върху влия
нието върху околна
та среда 
 

 Не е представена оценка за външното въ
здействие върху околната среда. 
 

 РАЗДЕЛ 3 Оценка на въздейст
вието 
 

 Раздел 3.1 – Здраве 
 

 

 Парафинов восък, полурафиниран 
За преценка на експозиците на работно
то място се използва инструментът ECETOC 
TRA, освен ако не е посоченодруго. 
 

 Раздел 3.2 - Околна среда 
 

 Не е представена оценка за външното въ
здействие върху околната среда. 
 

 РАЗДЕЛ 4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА 
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 
СЪС СЦЕНАРИЯ НА ВЪЗ
ДЕЙСТВИЕ 
 

 Раздел 4.1 – Здраве 
 

 Ако бъдат предприети други мерки за уп
равление на риска / експлоатационни ус
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ловия, потребителите трябва да гарант
ират, че рисковете ще бъдат ограничени 
до минимум или до равностойно ниво. 
 

 Раздел 4.2 - Околна среда 
 

 Не е представена оценка за външното въ
здействие върху околната среда. 

 
 
 


