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 ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

Skin Sens. 1  H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

2.2 Prvky označení 
Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 
Výrobek je klasifikován a označen podle nařízení CLP. 
Piktogramy označující nebezpečí 

 
 
 
 

GHS07 
 

Signální slovo Pozor 

Nebezpečné komponenty k etiketování: 
Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized 
Produkty reakce bis(2-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric  acid  with  phosporus oxide, 
propylene  oxide  and  amines,  C12-14 alkyl (branched) 

(Pokračování na straně 2) 
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CZ 

ODDÍL 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti/podniku 
 
 
 

 
1.1 Identifikátor výrobku 

Obchodní název: PENTA SAE 75W/140 GL-5 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 

Použití látky / směsi 
Převodový olej 
Určen pouze pro odborné zacházení. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Výrobce/                                            dodavatel v ČR: 

BUCHER AG LANGENTHAL 
MOTOREX–Schmiertechnik 
Bern–Zürich–Strasse 31 
CH–4901 Langenthal 
Telefon +41 (0)62 919 75 75 

Výhradní zástupce v EU: 

MOTOREX Deutschland AG, Bismarckstrasse 28, D-69198 Schriesheim 

Poradenský a informační úsek: msds@motorex.com , topkarmoto@topkarmoto.cz 
1.4 Nouzové telefonní číslo: 
BERLIN 
Toxikologické informační středisko Giftnotruf der Charité 
CBF, budova VIII (hospodářská 
budova), UG, Hindenburgdamm 30 
12203 Berlín 
Tel.: 030/19240 (tísňové volání), fax: 030/30 686 799 

www.giftnotruf.de 

TopKarMoto s.r.o. 
Sídlištní 22 
CZ-564 01 Dlouhoňovice 
Telefon : +420 465 381 281 

www.topkarmoto.cz 
 

mailto:msds@motorex.com
mailto:topkarmoto@topkarmoto.cz
mailto:mail@giftnotruf.de
mailto:mail@giftnotruf.de
http://www.giftnotruf.de/
http://www.topkarmoto.cz/
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 ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

3.2 Chemická charakteristika: Směsi 
Popis: 
Směs obsahuje následně uvedené látky bez nebezpečných příměsí. 

Dodatečné pokyny: 
Poznámka L: Klasifikace jako karcinogen neplatí, protože směs (nebo látka) obsahuje 
méně než 3% extraktu dimethylsulfoxidu (DMSO), měřeno dle IP 346. 
Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16. 

 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc  

· 4.1 Popis první pomoci 
· Všeobecné pokyny: Kontaminované oděvy ihned svlečte. 
· Při nadýchání: 
Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledejte lékaře. 
V případě, že postižená osoba upadne do bezvědomí, uložte ji do stabilizované 
polohy. 

· Při styku s kůží: Okamžitě omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. 
(Pokračování na straně 3) 

 

 

 

* 
 
 
 

 
· Nebezpečné složky: 

CAS: 68037-01-4 
NLP: 500-138-1 
Reg. č.: 01-2119486452-34 

PAO 6 
Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity 
Společenství pro pracovní prostředí 

25-50% 

CAS: 68037-01-4 
NLP: 500-183-1 
Reg. č.: 01-2119486452-34 

PAO 100 / Durasyn 180R 
Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity 
Společenství pro pracovní prostředí 

10-25% 

CAS: 68937-96-2 
EINECS: 273-103-3 
Reg. č.: 01-2119540515-43 

Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized ≥2,5-≤7,5% 

Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 

Číslo ES: 931-384-6 
Reg. č.: 01-2119493620-38 

Produkty reakce bis(2-methylpentan-2-yl) 
dithiophosphoric  acid  with  phosporus oxide, 
propylene  oxide  and  amines,  C12-14 alkyl 
(branched) 

≥1-<2,5% 

Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, 
H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, 
H317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                     CZ 

(Pokračování ze strany 1) 

· Pokyny k nebezpečí 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

· Bezpečnostní pokyny 
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.. 
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.  
P280 Používejte ochranné rukavice. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.  
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P321 Odborné ošetření (viz … na štítku). 
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními / národními / 

mezinárodními předpisy. 
· 2.3 Další nebezpečnost 
· Výsledky hodnocení PBT a vPvB 
· PBT: Nelze použít. 
· vPvB: Nelze použít. 
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 ODDÍL 7: Manipulace a skladování  

· 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Použité oleje (motorové oleje, převodové oleje, průmyslové oleje) obsahují složky, které 
způsobují rakovinu kůže. Proto se vyhněte kontaktu s kůží, případně použijte ochranné 
rukavice. Znečištěnou pokožku důkladně omyjte mýdlem. 
Zajistěte na pracovišti dostatečné větrání/odsávání. 
Zamezte vytváření aerosolů. 

· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: 
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

(Pokračování na straně 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ 

(Pokračování ze strany 2) 

· Při zasažení očí: 
Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachujte proudem tekoucí vody. 

· Při požití: 
Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte resorpční prostředky. 
Vyhledejte lékaře. Lékař rozhodne o nutnosti a také o způsobu vyprázdnění žaludku. 

· 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 

· 4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 

ODDÍL 5: Opatření k potlačování požáru 
 
 
 

5.1 Hasicí prostředky 
Vhodné hasicí prostředky: 
Vodní mlha, oxid uhličitý, pěna, suché hasivo. Způsob 
hašení přizpůsobte podmínkám v okolí. 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Při požáru mohou vznikat oxid uhelnatý, oxidy síry a oxidy dusíku. 
5.3 Pokyny pro hasiče 
Zvláštní ochranné vybavení: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 

 ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku  

· 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Není nutné. 

· 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
Nenechte proniknout do kanalizace / povrchových vod / podzemních vod. 

· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Zachyťte pomocí materiálů, které vážou kapaliny (písek, křemelina, pojidla kyselin, 
univerzální pojidla, piliny). 
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad podle bodu 13. 
Zajistěte dostatečné větrání. 

· 6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Informace o bezpečném zacházení viz kapitolu 7. 
Informace o osobních ochranných prostředcích viz kapitolu 8. 
Informace o likvidaci viz kapitolu 13. 
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Další informace o konstrukci technických zařízení: 
Žádné další údaje, viz oddíl 7. 

8.1 Kontrolní parametry 

(Pokračování na straně 5) 

 

 

 

 

 
 
 

 
· Složky s kontrolními limity platnými pro konkrétní pracoviště: 

68037-01-4 PAO 6 

TWA Dlouhodobá hodnota: 5 mg/m³ 

68037-01-4 PAO 100 / Durasyn 180R 

TWA Dlouhodobá hodnota: 5 mg/m³ 

· Hodnoty DNEL 

68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized 

Ústy DNEL/celková populace/systémové 
účinky/dlouhodobé 

0,167 mg/kg/24h (spotřebitel) 

  
Kůží DNEL/zaměstnanci/místní 

účinky/dlouhodobé 
173,75 mg/cm2 (zaměstnanec) 

  
 DNEL/zaměstnanci/systémové 

účinky/dlouhodobé 
3,33 mg/kg/24h (zaměstnanec) 

  
 DNEL/celková populace/systémové 

účinky/dlouhodobé 
1,66 mg/kg/24h (spotřebitel) 

  
 DNEL/celková populace/místní 

účinky/dlouhodobé 
86,88 mg/cm2 (spotřebitel) 

  
Vdechnutím DNEL/zaměstnanci/systémové 

účinky/dlouhodobé 
14,5 mg/m3 (zaměstnanec) 

  
 DNEL/celková populace/systémové 

účinky/dlouhodobé 
2,6 mg/m3/24h (spotřebitel) 

  
Produkty reakce bis(2-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric  acid  with  phosporus 
oxide, propylene  oxide  and  amines,  C12-14 alkyl (branched) 

Ústy DNEL/celková populace/systémové 
účinky/dlouhodobé 

0,25 mg/kg/24h (spotřebitel) 

  
Kůží DNEL/zaměstnanci/systémové 

účinky/dlouhodobé 
12,5 mg/kg/24h (zaměstnanec) 

  
 DNEL/celková populace/místní 

účinky/akutní - krátkodobé 
0,0235 mg/cm2 (spotřebitel) 

  
 

CZ 

(Pokračování ze strany 3) 

· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a 
směsí 

· Skladování: 
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky. 
· Pokyny pro společné skladování: Není nutné. 
· Další údaje k podmínkám skladování: 
Skladujte v uzavřených nádobách, chraňte před deštěm, prachem, horkem a jinými 
povětrnostními vlivy. 

· Třída skladování: 10 
· Klasifikace dle nařízení o provozní bezpečnosti (BetrSichV): - 
· 7.3  Specifická konečná použití Žádné relevantní informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 8: Omezování a kontrola expozice / osobní ochranné prostředky 
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(Pokračování ze strany 4) 

 

 
Vdechnutím 

DNEL/celková populace/systémové 
účinky/dlouhodobé 

DNEL/zaměstnanci/systémové 
účinky/dlouhodobé 

DNEL/celková populace/systémové 
účinky/dlouhodobé 

6,25 mg/kg/24h (spotřebitel) 

 
8,56 mg/m3 (zaměstnanec) 

 
2,2 mg/m3/24h (spotřebitel) 

· Hodnoty PNEC 

68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized 

Ústy PNEC / dravci / sekundární otrava 

PNEC / vodní organismy / sladkovodní 
voda 

 
PNEC / vodní organismy / mořská voda 

PNEC/vodní organismy/čistírna 
odpadních vod/STP 

PNEC / vodní organismy / sediment 
(sladkovodní voda) 

PNEC / vodní organismy / sediment 
(mořská voda) 

PNEC / suchozemské organismy / půda 

6,66 mg/kg potrava (vodní organismy) 

0,00024 - 0,063 mg/ l (vodní organismy) 

0,000024-0,0063 mg/l (vodní organismy) 

4,51-45 mg/l (vodní organismy) 

 
0,9 4 - 94 130 mg/ kg (vodní organismy) 

0,0 9 4 - 9,413 mg/ kg (vodní organismy) 

1.513-311.504 mg/kg (suchozemské 
organismy) 

Produkty reakce bis(2-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric  acid  with  phosporus 
oxide, propylene  oxide  and  amines,  C12-14 alkyl (branched) 

Ústy PNEC / dravci / sekundární otrava 

 
PNEC / vodní organismy / sladkovodní 
voda 

PNEC / vodní organismy / mořská voda 

PNEC/ vodní organismy/přerušované 
uvolnění (sladkovodní voda) 

PNEC/vodní organismy/čistírna 
odpadních vod/STP 

PNEC / vodní organismy / sediment 
(sladkovodní voda) 

PNEC / vodní organismy / sediment 
(mořská voda) 

PNEC / suchozemské organismy / půda 

10 mg/kg potrava (sekundární otrava 
(dravci)) 

0,0012 mg/l (vodní organismy) 

0,00012 mg/l (vodní organismy) 

0,085 mg/l (vodní organismy)  

24,33 mg/l (vodní organismy)  

14,4 mg/kg (vodní organismy)  

1,44 mg/kg (aquatische Organismen) 

2,94 mg/kg (suchozemské organismy) 

· Dodatečné pokyny: Jako podklad sloužily listiny platné při zhotovení. 

· 8.2 Omezování a kontrola expozice 
· Osobní ochranné prostředky: 
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření: 
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Znečištěný, nasáklý oděv 
okamžitě svlékněte. 
Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Nevdechujte plyny/výpary/aerosoly. 

· Ochrana dýchacího traktu: 
Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použijte dýchací přístroj s filtrem, při intenzivní nebo 
delší expozici se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. 
Při dobrém větrání prostor není nutná. 

(Pokračování na straně 6) 

CZ 
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 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti  

(Pokračování na straně 7) 

 

 

 
 

 

· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
· Všeobecné údaje 
· Vzhled: 

Forma: Kapalné 
Barva: Žlutá až hnědá 

· Zápach: Charakteristický 
· Prahová hodnota zápachu: Není určeno. 

· Hodnota pH: Není určeno. 

· Změna stavu 
Bod tání/bod tuhnutí: Není určeno. 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Není určeno. 

· Bod vzplanutí: >200 °C 

· Zápalnost (pevné, plynné skupenství): Nelze použít. 

· Teplota vzplanutí: 350 °C (DIN 51794) 

· Teplota rozkladu: Není určeno. 

· Teplota samovznícení: Produkt není samozápalný 

· Explozivní vlastnosti: U produktu nehrozí nebezpečí exploze 

· Meze výbušnosti: 
Dolní mez: Není určeno. 

 

CZ 

(Pokračování ze strany 5) 

Ochrana dýchacího traktu při tvorbě aerosolu a mlhy: Používejte masku s typem filtru A2, 
A2/P2 nebo ABEK. 
Ochrana rukou: 

 

Ochranné rukavice (EN 374) 

 

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči produktu / látce / přípravku. 
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. 
Materiál rukavic 
Ochranné rukavice dle EN374, odolné vůči oleji při použití. Norma EN 374, úroveň 3, 
kontrolní úroveň G1 
Výběr vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších kritériích kvality, 
která se liší podle výrobce. 
Fluorkaučuk (Viton) 
Nitrilový kaučuk 
Doporučená tloušťka materiálu: 0.4 mm 
Doba průniku materiálem do rukavic 
Přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic je nutno zjistit u výrobce rukavic a 
dodržovat. 
Pro směs níže uvedených chemikálií musí čas průniku činit minimálně 60 minut (permeace 
dle EN 374, část 3: úroveň 1). 
Ochrana očí: Při přelévání se doporučuje používat ochranné brýle. 
Ochrana těla: Pracovní ochranný oděv 
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(Pokračování ze strany 6) 

 ODDÍL 11: Toxikologické informace  

11.1 Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

(Pokračování na straně 8) 

 
 

Horní mez: Není určeno. 

· Tenze par při 20 °C: 1,3 hPa 

· Hustota při 20 °C: 0,877 g/cm³ (ASTM D 4052) 
· Relativní hustota Není určeno. 
· Hustota par Není určeno. 
· Rychlost odpařování Není určeno. 

· Rozpustnost ve vodě / 
smísitelnost s vodou: 

 
Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná. 

· Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Není určeno. 

· Viskozita:  
Dynamická: Není určeno. 
Kinematická: 173 mm²/s @ 40 °C (DIN 51562-1) 
VOC (EU) 0,12 % 

Obsah sušiny: 
· 9.2 Další informace 

0,0 % 
Nejsou k dispozici žádné další relevantní 
informace. 

 

 

 
 
 
 
 
 

· Hodnoty LD/LC50 relevantní pro zařazení: 

68037-01-4 PAO 6 

Ústy LD50 2.000-5.000 mg/kg (potkan) 

 NOAEL 1.000-6.771 mg/kg/24h (potkan) 

Kůží LD50 2.000 mg/kg (potkan) 

Vdechnutím LC50 / 4h 900-5.200 mg/m3 (potkan) 

68037-01-4 PAO 100 / Durasyn 180R 

Ústy LD50 2.000-5.000 mg/kg (potkan) 

 NOAEL 1.000-6.771 mg/kg/24h (potkan) 

Kůží LD50 2.000 mg/kg (potkan) 

Vdechnutím LC50 / 4h 900-5.00 mg/m3 (potkan) 

68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized 

Ústy LD0 2.000 mg/kg (potkan) 
 

CZ 

 ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita  

· 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
· 10.2 Chemická stabilita 
· Termický rozklad / podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: 
Při doporučeném způsobu použití nedochází k rozkladu. 

· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Nejsou známy žádné nebezpečné reakce. 
· 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
· 10.5 Neslučitelné materiály: Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: 
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu. 
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 ODDÍL 12: Ekologické informace  

12.1 Toxicita 

(Pokračování na straně 9) 

 

(Pokračování ze strany 7) 

 

 
Kůží 

Vdechnutím

í 

NOAEL 

LOAEL 

LD0 

NOAEC 

50-100 mg/kg/24h (potkan) 

200-300 mg/kg/24h (potkan) 

2.000 mg/kg 

(potkan) 

196 ppm 

(potkan) 

Produkty reakce bis(2-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric  acid  with  phosporus 
oxide, propylene  oxide  and  amines,  C12-14 alkyl (branched) 

Ústy LD50 

NOEL 

NOAEL 

2.000 mg/kg (potkan) 

50 mg/kg/24h (potkan) 

150 mg/kg/24h (potkan) 

· Primární dráždivé účinky: 
· Leptavé dráždivé účinky na kůži: 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 

· Vážné poškození očí / podráždění očí 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 

· Senzibilizace dýchacích cest / kůže 
Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

· Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita v zárodečných buňkách a toxicita pro 
reprodukci) 

· Mutagenita v zárodečných buňkách 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 

· Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 
· Toxicita pro reprodukci 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 

· Specifická toxicita na cílové orgány při jednorázové expozici 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 

· Specifická toxicita na cílové orgány při opakované expozici 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 

· Nebezpečí vdechnutí 
Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna. 

 
 
 
 

 
· Toxicita pro vodu: 

68037-01-4 PAO 6 

LC50 

NOEC 

NOEC 

NOEC 

1.000 mg/l/28d (suchozemské makroorganismy (členovci)) 

2 mg/l/28d (mikroorganismus) 

23,4-23,5 mg/l/14d (mikroorganismus) 

1.000 mg/l/3h (mikroorganismus) 

68037-01-4 PAO 100 / Durasyn 180R 

LC50 

NOEC 

NOEC 

NOEC 

1.000 mg/l/28d (suchozemské makroorganismy (členovci)) 

2 mg/l/28d (mikroorganismus) 

23,4-23,5 mg/l/14d (mikroorganismus) 

1.000 mg/l/3h (mikroorganismus) 

68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized 

LC50 

LC0 

EC50 

0,088 mg/l/96h (ryba) 

0,088 mg/l/96h (ryba) 

0,299 g/kg/28d (sediment) 
 

CZ 
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(Pokračování ze strany 8) 

EC50 0,27 mg/l/24h (vodní bezobratlí) 

EC10 0,092-0,472 mg/l/72h (řasy/sinice) 

EC50 0,299-2,45 mg/l/72h (řasy/sinice) 

EC50 0,24 mg/l/48h (vodní bezobratlí) 

EL50 63 mg/l/48h (vodní bezobratlí) 

EL50 100 mg/l/72h (řasy/sinice) 

NOEC 0,094-0,388 g/kg/28d (sediment) 

NOEC 0,1 mg/l/72h (řasy/sinice) 

NOEC 0,088 mg/l/96h (ryba) 

NOEC 45,1 mg/l/28d (mikroorganismus) 

NOELR 18 mg/l/48h (vodní bezobratlí) 

LOEC 0,12-0,32 mg/l/96h (řasy/sinice) 

LOEC 0,178 g/kg/28d (sediment) 

Produkty reakce bis(2-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric  acid  with  phosporus 
oxide, propylene  oxide and  amines,  C12-14 alkyl (branched) 

EC50 2.433 mg/l/3h (mikroorganismus) 

EC50 6,4-15 mg/l/96h (řasy/sinice) 

LL50 24 mg/l/96h (ryba) 

EL50 91,4 mg/l/48h (vodní bezobratlí) 

EL50 0,66 mg/l/21d (vodní bezobratlí) 

NOEC 1,7-3,3 mg/l/96h (řasy/sinice) 

NOELR 3,2 mg/l/96h (ryba) 

· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
 

· 12.3 Bioakumulační potenciál 

68037-01-4 PAO 6 

Rozdělovací koeficient 

Biokoncentrační faktor (BCF) 

Biologická odbouratelnost 

6,5 [---] (log Kow) (bioakumulace) 

>10 BCF (bioakumulace) 

15 % (28d) (Biologická rozložitelnost) (OECD 301 D) 

68037-01-4 PAO 100 / Durasyn 180R 

Rozdělovací koeficient 

Biokoncentrační faktor (BCF) 

Biologická odbouratelnost 

6,5 [---] (log Kow) (bioakumulace) 

>10 BCF (bioakumulace) 

15 % (28d) (Biologická rozložitelnost) (OECD 301 D) 

68937-96-2 Pentene, 2,4,4-trimethyl, sulfurized 

Rozdělovací koeficient 

Biologická odbouratelnost 

5,6 [---] (log Kow) (bioakumulace) 

13 % (28d) (Biologická rozložitelnost) (OECD 301 B) 

Produkty reakce bis(2-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric  acid  with  phosporus 
oxide, propylene  oxide  and  amines,  C12-14 alkyl (branched) 

Rozdělovací koeficient 0,3 - 7,1 [---] (log Kow) (bioakumulace) 

· 12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici. 
· Další ekologické informace: 
· Všeobecné pokyny: 
Stupeň ohrožení vod 1 (v souladu s přílohou 1 AwSV): nepatrně ohrožuje vodu 
Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povrchových vod 
nebo kanalizace. 

· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
· PBT: Nelze použít. 
· vPvB: Nelze použít. 

(Pokračování na straně 10) 

CZ 
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13.1 Postupy zacházení s odpady 
Doporučení: 
Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nesmí uniknout do kanalizace. 
Kvůli recyklaci kontaktujte burzy odpadů. 

Kontaminované obaly: 
Doporučení: Likvidace v souladu s úředními předpisy. 

 ODDÍL 15: Právní předpisy  

· 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí / 
specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 

· Směrnice 2012/18/EU 
· Jmenovitě uvedené nebezpečné látky – PŘÍLOHA I 
Není přítomna žádná z uvedených látek. 

· NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII  Podmínky omezení: 3 

· Třída ohrožení vod: 
Stupeň ohrožení vod 1 (v souladu s přílohou 1 AwSV): nepatrně ohrožuje vodu 

· Kód UFI KXKD-4EQR-M00X-FGYK 
(Pokračování na straně 11) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

· Evropský seznam odpadů 

13 02 06* syntetické strojní, převodové a mazací oleje 

 
 
 

 

 
 

· 14.1 Číslo OSN 
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpadá 

· 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpadá 

· 14.3 Třídy nebezpečnosti pro přepravu 

· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA 
· Třída odpadá 

· 14.4 Obalová skupina 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpadá 

· 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: 
· Látka znečišťující moře:: Ne 

· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro 
uživatele Nelze použít. 

· 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II 
úmluvy MARPOL 
v souladu s kódem Nelze použít. 

· OSN „Model regulace“: odpadá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CZ 

(Pokračování ze strany 9) 

· 12.6 Jiné nepříznivé účinky Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. 

ODDÍL 13: Pokyny k likvidaci 

ODDÍL 14: Údaje k transportu 
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Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností 
produktu a nezakládají tak žádné smluvní právní vztahy. 
Klasifikace směsi byla provedena výpočtem dle pravidel přílohy I v nařízení (ES) č. 
1272/2008. 
Nejsou nutné zvláštní pokyny ke školení pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí. 

· Relevantní věty 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

· Obor vydávající bezpečnostní list: Oddělení bezpečnosti výrobků 
· Zkratky a akronymy: 

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 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
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) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4: Akutní toxicita - kategorie 4 
Eye Dam. 1: Vážné poškození očí/podráždění očí – kategorie 1 Skin 
Sens. 1: Senzibilizace kůže – kategorie 1 
Aquatic Chronic 2: Ohrožující vodu - dlouhodobě ohrožující vodu – kategorie 2                           
Aquatic Chronic 3: Ohrožující vodu - dlouhodobě ohrožující vodu – kategorie 3 

· * Údaje, které byly oproti předchozí verzi změněny 
CZ 

(Pokračování ze strany 10) 

· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti látek: 
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 

ODDÍL 16: Další informace 


