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1 Назва речовини/суміші і підприємства
· Ідентифікатор продукту
· Торгова назва: DOT

4

· Важливе ідентифіковане застосування речовини/суміші і нерекомендовані
застосування
· Застосування речовини/суміші Гальмівна рідина
· Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки
· Виробник/постачальник:
TRW KFZ Ausrüstung GmbH
Rudolf-Diesel-Str.7
D-56566 Neuwied
Tel. +49 (0) 2631 / 912 - 0
Fax +49 (0) 2631 / 912 - 110
www.trwaftermarket.com
marketing.germany@trw.com
· Відділ, який надає довідкову інформацію: Tel.: +49 (0) 2631 / 912 - 0
· Телефон екстреного зв’язку:
Giftnotruf Muenchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Довідки німецькою та англійською мовами

2 Можлива небезпека
· Класифікація речовини або суміші




Подразн. очей 2A H319 Спричиняє важкі подразнення очей.
· Елементи маркування
· Елементи маркування GHS
Продукт класифікований і позначений згідно з GHS (глобальна гармонізована
система).
· Піктограми загроз




GHS07

· Сигнальне слово Увага
· Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
· Вказівки щодо небезпеки
H319 Спричиняє важкі подразнення очей.
· Вказівки щодо безпеки
P102
Тримати у недоступному для дітей місці.
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P280

Носити захисні рукавиці/захисний одяг/засіб для захисту очей/засіб
для захисту обличчя.
P264
Після використання ретельно помити.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно
промити водою. По можливості, зняти контактні лінзи (якщо такі є).
Промивати далі.
P337+P313
При тривалому подразненні очей: Звернутись до лікаря за
консультацією/звернутись за медичною допомогою.
· Особливі вказівки щодо небезпеки для людини і навколишнього середовища:
Існують результати досліджень щодо цього продукту або продукту порівняного складу,
які вказують тільки на подразнення очей, але не опік очей. Даний продукт
класифікується і маркується відповідно до результатів досліджень.
· Інші небезпеки
· Результати оцінювання PBT і vPvB
· PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):
Не застосовується.
· vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем
біонакопичення):
Не застосовується.

3 Склад/ інформація про складники
· Хімічна характеристика: суміші
· Опис:
Суміш з наведених нижче речовин з домішками, що не вимагають маркування.
Містить інгібітори корозії та окислення.
· Небезпечні складники:
143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
30-50%
 Ушкодж. очей 1, H318


111-46-6 2,2'-oxybisethanol
2,5-<10%
 Гост. токс. 4, H302


111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
0,1-<2,5%
 Репр. 2, H361; Займ. рід. 4, H227


112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
0,1-<2,5%
 Подразн. очей 2, H319


· Додаткові вказівки: Текст наведених даних щодо небезпеки див. у розділі 16.

4 Заходи першої допомоги
· Опис заходів першої допомоги
· Загальні вказівки:
Індивідуальний захист особи, котра надає першу допомогу.
Негайно зняти предмети одягу, забруднені продуктом.
· При вдиханні:
Забезпечити доступ свіжого повітря, при наявності скарг звернутись до лікаря.
· При контакті зі шкірою:
Змивати водою з милом.
При тривалому подразненні шкіри звернутись до лікаря.
· При контакті з очима:
Утримувати повіки очей відкритими і промивати протягом не менше 15 хвилин великою
кількістю чистої проточної води.
Якщо симптоми не проходять, звернутися до лікаря.

(продовження на сторінці 3)
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· При потраплянні у шлунково-кишковий тракт:
Промити ротову порожнину і випити багато води.
Негайно викликати лікаря.
Дати випити етиловий спирт (наприклад склянку алкоголю міцністю прибл. 40 %).
· Вказівки для лікаря:
· Небезпеки Ризик ураження нирок.
· Покази для негайного звернення до лікаря та необхідність в особливому
лікуванні
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

5 Заходи з пожежогасіння
· Засоби пожежогасіння
· Відповідні засоби пожежогасіння:
Піна, вогнегасний порошок або розсіяний струмінь води. Велику пожежу гасити
розсіяним струменем води або спиртостійкою піною.
· Засоби пожежогасіння, непридатні з міркувань техніки безпеки
Повнонапірний струмінь води
· Особлива небезпека, яку може спричинити речовина або суміш
Вдихання димових газів може завдати серйозної шкоди здоров'ю.
Можливе утворення займистих паро-повітряних сумішей.
· Поради для пожежників
· Спеціальне захисне спорядження:
Носити респіратор з автономною системою подачі повітря.
· Додаткові дані
Якщо можливо, видалити складовані матеріали із зони пожежі.
Ємності в зоні небезпеки охолоджувати струменем води.

6 Заходи при випадковому потраплянні у навколишнє
середовище
· Заходи з забезпечення особистої безпеки, захисне обладнання та порядок дій
в екстрених ситуаціях
Уникати контакту з продуктом.
Забезпечити достатню вентиляцію.
При розливанні/розсипанні продукту по підлозі можна легко підсковзнутись.
· Заходи з захисту навколишнього середовища:
Запобігати розтіканню по великій поверхні (наприклад, локалізувати або зробити
загородження від розливання).
Запобігати потраплянню в каналізацію/поверхневі/ґрунтові води.
У випадку потрапляння у водойми або каналізацію повідомити компетентні органи.
· Методи та матеріали для локалізації та прибирання:
Збирати за допомогою матеріалу, який зв’язує рідини (пісок, кізельгур, засіб, який
зв’язує кислоту, універсальна зв'язувальна речовина, тирса).
Забруднений матеріал утилізувати як відходи згідно з розділом 13.
Очищати водою.
· Посилання на інші розділи
Інформацію щодо безпечного використання див. у розділі 7.
Інформацію про засоби індивідуального захисту див. у розділі 8.
Інформацію щодо утилізації див. у розділі 13.
UA
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7 Використання і зберігання
· Використання:
· Застереження для безпечного використання
Уникати утворення аерозолю.
Зберігати ємності щільно закритими.
Під час роботи не їсти, не пити і не курити.
Уникати контакту зі шкірою та очима.
· Вказівки щодо протипожежного захисту і вибухозахисту:
Гарячий продукт утворює горючі пари.
· Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів
· Зберігання:
· Вимоги до складських приміщень та ємностей:
Зберігати лише у оригінальній бочкотарі.
· Вказівки щодо спільного зберігання з іншими матеріалами:
Зберігати окремо від окислювачів.
· Інші дані щодо умов зберігання:
Зберігати ємності щільно закритими.
Зберігати ємності у добре провітрюваному місці.
Зберігати у сухому місці.
· Специфічне кінцеве застосування Гальмівна рідина

8 Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального
захисту
· Контрольні параметри
· Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому
місці
ПДКРМ: Предельно допустимые концентрации на рабочем месте
Indicative Occupational Exposure Limit Values, орієнтовні гранично допустимі
концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони згідно з нормами
Європейського Союзу
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
PDK (RU) короткочасне значення: 10 mg/m3
паров + аэрозоля
111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
IOELV (EU) довготривале значення: 50,1 mg/m3, 10 ppm
Skin
112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
PDK (RU) короткочасне значення: 10 mg/m3
аэрозоль
IOELV (EU) короткочасне значення: 101,2 mg/m3, 15 ppm
довготривале значення: 67,5 mg/m3, 10 ppm
· Додаткові вказівки:
Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.
· Обмеження і контроль впливу
· Засоби індивідуального захисту:
· Загальні заходи з захисту і гігієни:
Негайно зняти забруднений, просочений одяг.
Помити руки перед перервами або в кінці роботи.

(продовження на сторінці 5)
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Уникати контакту з очима.
· Захист органів дихання:
Не потрібній при хорошій вентиляції приміщення.
Захист органів дихання лише у випадку утворення аерозолів і туману.
Фільтр A/P2
· Захист рук: Одягати захисні рукавички, наприклад, з нитрильного каучуку.
· Матеріал захисних рукавиць
Вибір відповідних рукавиць залежить не тільки від матеріалу, але й від інших якісних
характеристик та відрізняється залежно від виробника. Оскільки продукт
приготовлений з кількох речовин, то неможливо прорахувати наперед стійкість
матеріалу рукавиць, на основі чого перед застосуванням необхідно провести відповідні
випробування.
Хлоропреновий каучук
Нітрильний каучук
Рекомендована товщина матеріалу:  0,4 мм
· Час проникання для матеріалу захисних рукавиць
Точний час проникнення необхідно дізнатись у виробника захисних рукавиць і
дотримуватись в подальшому.
· Захист очей:
Захисні окуляри, які щільно прилягають

9 Фізичні та хімічні властивості
· Інформація про основні фізичні та хімічні властивості
· Загальна інформація
· Зовнішній вигляд:
Форма:
Рідкий
Колір:
Безбарвний
· Запах
Відчутний
· Поріг сприймання запаху:
Не визначено.
· Рівень pH при 20 °C:

7 - 11,5 (SAE J 1703)

· Зміна стану
Температура плавлення/область
плавлення:
Температура кипіння/область
кипіння:

< -50 °C (SAE J 1703)

· Точка займання:

> 100 °C (IP 35)

> 260 °C (SAE J 1703)

· Займистість (тверда речовина, газ): Не застосовується.
· Температура займання:

> 300 °C (ASTM D 286)

· Температура розпаду:

Не визначено.

· Самозаймистість:

Продукт не є самозаймистим.

· Вибухонебезпечність:

Продукт не є вибухонебезпечним.

· Межі вибухонебезпечності:
Нижня:

Не визначено.
(продовження на сторінці 6)
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· Тиск пари при 20 °C:

< 2 hPa

· Щільність при 20 °C:
· Щільність пари
· Швидкість випаровування

1,02- 1,07 g/cm3 (DIN 51757)
Не визначено.
Не визначено.

· Розчинність у/ змішуваність з
вода:

Повністю змішується.

· Коефіцієнт розподілу (н-октанол/
вода):

< 2 log POW

· В’язкість:
динамічна при 20 °C:
· Інша інформація

5 - 10 cSt (ASTM D 445)
Ми не володіємо іншою важливою
інформацією.

10 Стабільність та реактивність
· Реактивність Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· Хімічна стабільність
· Термічний розпад / умови, яких необхідно уникати:
Не розпадається при належному застосуванні.
· Можливість небезпечних реакцій
Можливе утворення перекису.
Реагує з легкими металами з утворенням водню.
· Умови, яких необхідно уникати
Гальмівні рідини ніколи не слід змішувати з іншими речовинами.
· Несумісні матеріали: Уникати контакту з сильними окислювачами.
· Небезпечні продукти розпаду:
Відсутні при належному використанні та правильному зберіганні.

11 Інформація про токсичність
· Інформація про токсичний влив
· Гостра токсичність:
· Первинна подразнююча дія:
· на шкіру: Не спричиняє подразнення.
· на очі: Спричиняє подразнення.
· Сенсибілізація: Даних за сенсибілізуючу дію немає.
· Додаткова токсикологічна інформація:
Продукт є джерелом такої небезпеки на основі методу розрахунків «Загальні
директиви з класифікації препаратів ЄС» у останній чинній редакції:
Подразнюючий
· Гостра дія (гостра токсичність, подразнююча і роз’їдаюча дія)
Існують результати досліджень щодо цього продукту або продукту порівняного складу,
які вказують тільки на подразнення очей, але не опік очей. Даний продукт
класифікується і маркується відповідно до результатів досліджень.
· Токсичність у випадку повторюваної дії
Повторний прийом оральним шляхом може призвести до ураження нирок.
UA
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12 Інформація, що стосується впливів на навколишнє
середовище
· Токсичність
· Токсичність для водних організмів:
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· Стійкість і здатність до розкладання
здатний до швидкого біологічного розщеплення
· Інші вказівки: Даних щодо суміші немає.
· Поведінка у навколишньому середовищі:
· Потенціал до біонакопичення
З огляду на коефіцієнт розподілу н-октанол/вода накопичення у організмах
малоймовірне.
· Рухливість у ґрунті Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· Додаткові екологічні вказівки:
· Загальні вказівки:
Клас загрози забруднення води 1 (Самостійна класифікація): низька загроза
забруднення води
Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію в нерозведеному стані або у
великих кількостях.
· Результати оцінювання PBT і vPvB
· PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):
Не застосовується.
· vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем
біонакопичення):
Не застосовується.
· Інша шкідлива дія Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

13 Вказівки щодо утилізації
· Методи переробки відходів
· Рекомендація:
Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.
· Неочищені упаковки:
· Рекомендація:
Утилізувати згідно з приписами компетентних органів.
Упаковку необхідно утилізувати згідно з Розпорядженням про упаковки.
Незабруднену упаковку можна відправити на вторинну переробку.
Очищені пакувальні матеріали утилізувати згідно з місцевими правилами.
· Рекомендований засіб для чищення:
Вода, при необхідності, додати засіб для чищення.

14 Інформація щодо транспортування
· Номер ООН
· ADR, ADN, IMDG, IATA

відсутній

· Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН
· ADR, ADN, IMDG, IATA
відсутній
(продовження на сторінці 8)
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· Клас небезпеки вантажу
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Клас

відсутній

· Група упаковки
· ADR, IMDG, IATA

відсутній

· Небезпека для навколишнього середовища:
· Речовина, яке забруднює морське
середовище:
Ні
· Спеціальні запобіжні заходи для
користувача

Не застосовується.

· Транспортування масових вантажів
згідно з Додатком II Конвенції MARPOL
73/78 (Міжнародна конвенція про
запобігання забрудненню з суден) та
Кодексом IBC (Міжнародний кодекс
Міжнародної морської організації щодо
будування та обладнання суден, які
перевозять небезпечні хімічні
речовини насипом)
Не застосовується.
· Типові правила ООН (UN "Model
Regulation"):

відсутній

15 Нормативна інформація
· Нормативні положення про безпеку, здоров’я та навколишнє середовище /
спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші
· Елементи маркування GHS
Продукт класифікований і позначений згідно з GHS (глобальна гармонізована
система).
· Піктограми загроз




GHS07

· Сигнальне слово Увага
· Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
· Вказівки щодо безпеки
H319 Спричиняє важкі подразнення очей.
· Оцінка безпечності речовини: Оцінка безпечності речовини не проводилась.

16 Інші дані
Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань, проте вони не є гарантією
властивостей продукту і не є підставою для договірних правових відносин.

(продовження на сторінці 9)
UA
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· Важливі фрази
H227 Горюча рідина.
H302 Шкідливий для здоров’я при проковтуванні.
H318 Спричиняє ушкодження очей важкого ступеню.
H319 Спричиняє важкі подразнення очей.
H361 Ймовірно, може порушувати репродуктивну здатність або завдати шкоди дитині у
лоні матері.
· Відділ, який видав паспорт безпеки:
Цей Сертифікат безпечності матеріалу ЄС складено у співпраці з DEKRA Assurance
Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Німеччина, тел.: (+49) 511 42079 0, reach@dekra.com.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Внесення змін до цього документу потребує
виразної згоди компанії DEKRA Assurance Services GmbH.
· Скорочення і абревіатури:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Займ. рід. 4: Flammable liquids – Category 4
Гост. токс. 4: Acute toxicity – Category 4
Ушкодж. очей 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Подразн. очей 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
Подразн. очей 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
Репр. 2: Reproductive toxicity – Category 2
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