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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU.
Nazwa produktu

OLEJ MASZYNOWY AN:32,32Z,46,46Z,68,68Z,100,100Z

2. SK£AD I INFORMACJA O SK£ADNIKACH.
Sk³ad chemiczny

Destylat ropy naftowej ,rozpuszczalnikowo odparafinowany i odaromatyzowany,
hydrorafinowany sk³adaj¹cy siê g³ównie z wêglowodorów parafinowych.

Sk³adniki niebezpieczne Wysokorafinowana baza olejowa nie zawiera sk³adników niebezpiecznych w iloœci
wymagaj¹cych klasyfikacji i nie jest umieszczona na liœcie substancji
niebezpiecznych.
Numer CAS

Nie jest okreœlony dla tej mieszaniny wêglowodorów, dla produktów
otrzymywanych wg podobnej technologii s¹ przyporz¹dkowane nastêpuj¹ce
numery CAS :64742-54-7 i 64742-65-0

Numer EINECS

Nie jest okreœlony dla tej mieszaniny wêglowodorów, dla produktów
otrzymywanych wg podobnej technologii przyporz¹dkowano nastêpuj¹ce
numery EINECS:265-157-1, 265-169-7.

Klasyfikacja produktu

Baza olejowa zawiera mniej ni¿ 3% ekstraktu DSMO wg IP 346 i olej nie podlega
klasyfikacji.

3. IDENTYFIKACJA ZAGRO¯EÑ.
Informacje ogólne

Olej maszynowy AN nie zawiera sk³adników niebezpiecznych stwarzaj¹cych
bezpoœrednie zagro¿enie dla zdrowia organizmów ¿ywych i œrodowiska. Nale¿y
zachowaæ ogólne przepisy BHP i P. Po¿. Mo¿e byæ niebezpieczny dla œrodowiska i
organizmów ¿ywych w przypadku niew³aœciwego stosowania lub rozlania ze
wzglêdu na ograniczon¹ biodegradowalnoœæ.
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4. PIERWSZA POMOC.
Dzia³anie na drogi oddechowe
W temperaturach otoczenia olej AN nie wykazuje dzia³ania szkodliwego na drogi
oddechowe ze wzglêdu na nisk¹ zawartoœæ sk³adników niskolotnych. Mo¿e
powodowaæ zagro¿enie dla uk³adu oddechowego w przypadku gdy wystêpuje w
postaci mg³y olejowej lub wystêpuje w postaci gor¹cych oparów. Poszkodowanego
nale¿y usun¹æ z miejsca zagro¿onego na œwie¿e powietrze, w przypadku gdy
zaburzenia nie ustêpuj¹ udzieliæ pomocy medycznej. Wed³ug [ ACGIH ]
Amerykañskiego Stowarzyszenia Higienistów Przemys³owych dla podobnych
produktów w postaci mg³y olejowej przyjêto nastêpuj¹ce wartoœci graniczne ;
5 mg / m szeœæ. czas ekspozycji 8 godzin na dzieñ[NDS:5mg/m3 ] 10 mg / m
szeœæ. krótkoterminowa ekspozycja do 15 minut[NDSCh: 10mg/m3]
Dzia³anie na skórê

W przypadku kontaktu oleju AN ze skór¹ nale¿y miejsce kontaktu umyæ wod¹ z
myd³em. Nie wolno u¿ywaæ do mycia rozpuszczalników organicznych takich jak;
nafty, lekkich destylatów czy benzyny. Zabrudzon¹ odzie¿ olejem nale¿y
natychmiast zdj¹æ aby nie dopuœciæ do kontaktu ze skór¹. Przeprowadzone
badania dla podobnych produktów na œwinkach morskich nie wykaza³y dzia³añ,
sporadycznie wyst¹pi³y s³abe podra¿nienia skóry. W przypadku awarii urz¹dzeñ
pracuj¹cych w wysokich temperaturach i ciœnieniach istnieje mo¿liwoœæ wnikniêcia
oleju do tkanek podskórnych przez skórê. W takich przypadkach nale¿y
natychmiast udzieliæ pomocy medycznej.

Dzia³anie na oczy

W przypadku kontaktu oleju AN z oczami nale¿y natychmiast przemyæ du¿¹
iloœci¹ wody. Przeprowadzone badania dla podobnych produktów nie wykaza³y
dzia³añ lub powodowa³y lekkie podra¿nienia. Je¿eli objawy nie ust¹pi¹ udzieliæ
pomocy medycznej.

Wch³anianie drog¹
pokarmow¹

Ze wzglêdu na w³asnoœci organoleptyczne istnieje ma³e prawdopodobieñstwo
dostania siê drog¹ pokarmow¹. Nie nale¿y wywo³ywaæ wymiotów, gdy¿ istnieje
mo¿liwoœæ przedostania siê oleju do dróg oddechowych. Nale¿y udzieliæ pomocy
medycznej.

5.POSÊPOWANIE W PRZYPADKU PO¯ARU.
Temperatura zap³onu

powy¿ej 220 °C , tygiel otwarty

Temperatura
samozap³onu

nie okreœlona

W³asnoœci wybuchowe Nie posiada w³asnoœci wybuchowych. W przypadku po¿aru wydzielaj¹ce siê gazy i
opary mog¹ stanowiæ zagro¿enie.
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Œrodki gaœnicze

dwutlenek wêgla, piana gaœnicza, para gaœnicza. Woda mo¿e byæ u¿yta tylko do
ch³odzenia powierzchni gor¹cych a nie do gaszenia po¿aru.

Œrodki ochrony

Ze wzglêdu na wysokie temperatury panuj¹ce w czasie po¿aru osobistej zaleca siê
stosowanie odpowiedniej odzie¿y ochronnej i odpowiedniego zabezpieczenia
górnych dróg oddechowych, istnieje mo¿liwoœæ wydzielania siê oparów i
wêglowodorów.

6. POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŒRODOWISKA.
Natychmiast zabezpieczyæ Ÿród³o wycieku oleju AN. Przy pomocy pompy lub innego dostêpnego
wyposa¿enia zebraæ rozlany olej .Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ , gdy¿ rozlane powierzchnie s¹ bardzo
œliskie. W miarê mo¿liwoœci u¿yæ sorbentów do zebrania resztek oleju lub w przypadku niewielkich rozlewisk
umyæ wod¹ z dodatkiem œrodków myj¹cych. W przypadku wiêkszych rozlewisk wezwaæ ratownictwo
chemiczne.

7. POSTÊPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE.
Nie wolno zbiorników lub opakowañ metalowych z olejem lub po oleju spawaæ, grzaæ, ci¹æ lub wierciæ.
Pozosta³e w opakowaniach resztki oleju w wyniku znacznego wzrostu temperatury mog¹ utworzyæ z
powietrzem mieszaninê oparów [mg³y olejowe],które mog¹ spowodowaæ eksplozjê. Przy manipulowaniu i
magazynowaniu przestrzegaæ ogólnych zasad i przepisów BHP i P.Po¿. ,zaleca siê u¿ywanie okularów
ochronnych i odpowiedniej odzie¿y ochronnej. Magazynowaæ i przechowywaæ w zbiornikach i
opakowaniach zamkniêtych, unikaæ miejsc gor¹cych i otwartego ognia.

8.KONTROLA NARA¯ENIA I ŒRODKI OCHRONY OSOBISTEJ.
U¿ywaæ dobrze wietrzonych pomieszczeñ, w przypadku mo¿liwoœci powstawania mg³y olejowej u¿ywaæ
uk³adów zamkniêtych i dobrej wentylacji.
Wyposa¿enie ochrony osobistej
Ochrona oczu

Nie wymaga specjalnej ochrony, chocia¿ dobrym zwyczajem jest stosowanie
okularów ochronnych.

Ochrona skóry

Nie wymaga specjalnego zabezpieczenia, chocia¿ w celu ewentualnego
zminimalizowania ryzyka zaleca siê stosowanie odzie¿y ochronnej oraz
olejoodpornych rêkawic.

Ochrona dróg
oddechowych

W normalnych warunkach nie wymagaj¹ specjalnego zabezpieczenia . Je¿eli
istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ lub mo¿liwoœæ powstania
mg³y olejowej nale¿y stosowaæ maski ochronne.
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9.W£ASNOŒCI FIZYKOCHEMICZNE
Wygl¹d zewnêtrzny

jasna , ¿ó³to opalizuj¹ca ciecz

Zapach

charakterystyczny olejowy

pH

nie okreœlane

Temperatura wrzenia

nie okreœlona

Temperatura zap³onu

powy¿ej 220 °C, tygiel otwarty

Ciœnienie par

nie okreœlone

Gêstoœæ par

nie okreœlona

Gêstoœæ

0.87-0.88 w 15 °C

Lepkoœæ w 100 °C

5.2-12.9 mm2/s

Rozpuszczalnoœæ

nie rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w wiêkszoœci organicznych
rozpuszczalnikach

10.STABILNOŒÆ I REAKTYWNOŒÆ.
Stabilnoœæ

W normalnych warunkach temperatur i ciœnieñ produkt stabilny

Reaktywnoœæ

Mo¿e reagowaæ z silnymi utleniaczami

Polimeryzacja

Nie zachodzi

Termiczny rozk³ad

Mog¹ wydzielaæ siê tlenki wêgla, siarki i azotu oraz inne wêglowodory

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.
Dzia³anie na oczy

Obojêtny lub mo¿e powodowaæ lekkie podra¿nienie oczu

Dzia³anie na skórê

Obojêtne lub mo¿e powodowaæ lekkie podra¿nienie skóry, zaczerwienienia,
wysychanie skóry. W przypadku d³ugotrwa³ego dzia³ania na skórê i
nieprzestrzegania zasad BHP mog¹ wyst¹piæ stany dermatologiczne.
Niebezpieczny mo¿e byæ przypadek, gdy olej pod ciœnieniem przedostanie siê
przez skórê do tkanek podskórnych.
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Dzia³anie na drogi oddechowe
przez wdychanie
W temperaturach otoczenia olej maszynowy AN jest obojêtny ze wzglêdu na
nisk¹ lotnoœæ. Mo¿e wywo³ywaæ podra¿nienie dróg oddechowych w przypadku
gdy wystêpuje w postaci mg³y olejowej lub oparów w wysokich temperaturach.
Dzia³anie na drogi
oddechowe przez
zassanie i po³kniêcie

Bezpoœrednie dostanie siê oleju AN przez zassanie jest ma³o prawdopodobne,
mo¿e nast¹piæ wtórne nara¿enie w czasie wymiotów. Przy wiêkszych
dawkach mo¿e powodowaæ ostre stany pneumonologiczne.

Dodatkowe informacje
toksykologiczne
Wysokorafinowane bazy olejowe zawieraj¹ nieznaczn¹ iloœæ zwi¹zków
szkodliwych, nie znajduj¹ siê na liœcie substancji kancerogennych [IARC]. W
oparciu o dane dla podobnych substancji, dopuszczalne dawki nie powoduj¹ce
obserwowanych zmian wynosz¹: 5 g / kg cia³a drog¹ pokarmow¹ i przez skórê

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE.
Mobilnoœæ

Ze wzglêdu na s³ab¹ rozpuszczalnoœæ w wodzie i ni¿szy ciê¿ar w³aœciwy od wody
prawdopodobieñstwo rozprzestrzeniania siê oleju maszynowego AN jest znaczne.

Biodegradowalnoœæ

Stopieñ biodegradowalnoœci jest ograniczony, w znacznej mierze zale¿y od
warunków w jakich podlega biodegradacja.

Bioakumulacja

Wspó³czynnik bioakumulaji [BCF]nie jest oznaczony . Dla podobnych produktów
badania wykaza³y, ¿e BCF jest nieznaczny, ze wzglêdu na s³ab¹ rozpuszczalnoœæ w
wodzie.

Toksycznoœæ ostra

Znikoma rozpuszczalnoœæ w wodzie oleju AN nie wywo³uje ostrej toksycznoœci
organizmów ¿yj¹cych w œrodowisku wodnym. Wytworzona warstwa oleju AN na
wodzie mo¿e byæ powodem bezpoœredniego fizycznego dzia³ania na organizmy,
mo¿e powodowaæ zmiany zawartoœci tlenu w wodzie ze wzglêdu na brak
bezpoœredniego kontaktu powietrza z wod¹.

13. POSTÊPOWANIE Z ODPADAMI.
W wyniku niew³aœciwego magazynowania i przechowywania mo¿e nast¹piæ utrata jakoœci eliminuj¹ca
mo¿liwoœæ dalszego stosowania. Je¿eli nie s¹ to zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia i œrodowiska mo¿na
zanieczyszczony olej wykorzystaæ jako olej opa³owy przy zachowaniu szczególnych œrodków ostro¿noœci lub
nale¿y go zwróciæ do wyspecjalizowanych firm zajmuj¹cych siê utylizacj¹ lub regeneracj¹. Opisana sytuacja
nie dotyczy olejów przepracowanych ( zu¿ytych ) , które bezwzglêdnie nale¿y skierowaæ do najbli¿szego
punktu zajmuj¹cego siê zbiórki olejów przepracowanych. Kod odpadów : 13 02 05
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE.
Olej maszynowy AN nie stanowi zagro¿enia w czasie transportu i nie wymaga specjalnego traktowania. Olej
maszynowy nie podlega przepisom w zakresie :
transportu drogowego ADR
transportu kolejowego RID
transportu morskiego IMDG

15. INFORMACJE DOTYCZ¥CE PRZEPISÓW PRAWNYCH.
Olej maszynowy AN nie jest zaliczany do substancji niebezpiecznych [ Dz. U.2001 nr 11 poz. 84( Dz. U.
2003 nr 189 poz.1852) ,Dz. U. nr 100 poz.1085, Dz. U. nr123 poz.1350, Dz. U. nr.125 poz. 1367, Dz. U.
2002 nr 135 poz. 1145, Dz. U. nr 140 poz.1171, Dz. U. nr 142 poz. 1187,1194, Dz. U. 2003 nr 61
poz.552,Dz. U. nr 171 poz.1666, Dz. U. nr 173 poz.1679, Dz. U. nr 199 poz.1948 oraz Dyrektywa 1999/
45/ EC] , nie podlega szczególnym przepisom i nie wymaga umieszczania dodatkowych informacji na
opakowaniach odnoœnie bezpieczeñstwa. Nale¿y zachowaæ ogólne przepisy BHPi P. Po¿.

16.INFORMACJE INNE.
Karta Bezpieczeñstwa Oleju zosta³a opracowana na podstawie dostêpnych wiadomoœci literaturowych
opisanych przez specjalnie do tego celu powo³ane organizacje miêdzynarodowe, w³asnoœci fizykochemiczne
s¹ wykonywane na bie¿¹co w Grupie Lotos.

OŒWIADCZENIE
Przedstawione informacje s¹ uzupe³nieniem Wymagañ Technicznych dla oleju maszynowego AN a nie
zastêpuj¹ ich. Opisane informacje zawieraj¹ stan naszej wiedzy na dzieñ wydania Karty Bezpieczeñstwa.
Zwracamy uwagê u¿ytkownikom ,¿e nie ponosimy odpowiedzialnoœci za niew³aœciwe u¿ytkowanie naszego
produktu w sposób inny ni¿ przez nas zalecany . Ponadto informujemy, ¿e wymienione przepisy w Karcie w
¿aden sposób nie zwalniaj¹ u¿ytkownika z przepisów dotycz¹cych jego dzia³alnoœci.

