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KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 
(Podľa smernice 93/112/EC) 

 
REPSOL MOTO RACING 4T SAE 10W/50 

 
 1. Identifikácia produktu 

Obchodný názov: REPSOL MOTO RACING 4T SAE 10W/50 
Chemický názov: Mazací olej. 
Synonymum: Mazací olej so 100% zložením surových látok benzínové 
motory.  

Molekulárne zloženie: Syntetické 
suroviny a aditíva. 

CAS# NP 

Výrobca: 

Repsol Distribución S.A. 

Orensa 34, 280 20 Madrid 

Tel. 0034 91 348 7900 

Dovozca: 

Landigas spol. s r.o. 

Tri hôrky 5, 04011 Košice 

IČO: 36198862 

Tel. 0903 645 565  

Informačné toxikologické centrum: 

Ústav preventívnej a klinickej medicíny 
oddelenie toxikológie, Limbová 14 
Bratislava 833 01, tel.02/59369276 

EC (EINECS)# NP  Annex I (67/548/EEC)# NP 

                
       

2. Zloženie 

Obecné zloženie: Mazací olej s aditívami. Obsahuje syntetické suroviny a špeciálne prísady. 

Nebezpečné komponenty: Rozsah % Klasifikácia 

  R S 
Zinkový alkylový ditiofosfát 
CAS# 68649-42-3 
EC (EINECS)# 272-028-3 

<2 
 

Xi; R38-41 S25-26-39-28 
 

 
 

3. Identifikácia rizík 

Fyzikálne/chemické TOXICITA/SYMPTÓMY 

Ľahší než voda. Môže upchať 
vodovody a kanály. 

Inhalácia: Výpary môžu spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. V ďalšom 
období môžu spôsobiť pľúcnu fibrózu, a to pri koncentráciach väčších než 5 
mg/m3 (TLV). 

Horľavina. Vnútorné požitie: Prakticky vylúčené. Požitie väčšieho množstva vyvolá 
narušenie tráviaceho traktu. 

 Kontakt s kožou: Iba pri dlhšom kontakte môže dôjsť k vážnejšiemu porušeniu 
kože. 

 Oči: Výpary môžu mierne dráždiť.  

 Obecný toxický efekt: Mierne podráždenie kože a dýchacích ciest sú 
najčastejšie prípady. 
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4. Pokyny pre prvú pomoc 

Inhalácia:  Postihnutého premiestniť na čerstvý vzduch. Eventuálne umelé dýchanie. Zabezpečiť lekára. 

Vnútorné požitie:  Nevyvolávať zvracanie. Pri vedomí nechať postihnutého piť vodu. 

Kontakt s kožou: Umyť veľkým množstvom vody a mydlom. 

Oči: Vymývať vodou najmenej po dobu 15 minút. Zabezpečiť lekára. 

Obecné upozornenie: Zabezpečiť lekársku pomoc. 
 
 

5. Pokyny pre prípad požiaru. 

Vhodné hasiace média: Pena, suché chemikálie, CO2, vodný sprej. 

Nevhodné hasiace média: Priama aplikácia vody môže byť neefektívna v dôsledku disperzie materiálu. 

Výbušné produkty: CO2, H2O, CO(pri nedostatku vzduchu), SO2 a oxidy zinku. 

Špeciálne opatrenia:  Nevyžadované. 

Špeciálne riziká: NP 

Ochranné prostriedky: Teplu odolný oblek a rukavice. Kyslíkový prístroj. 

 
 

6. Opatrenie v prípade úniku pri nehode 

Opatrenie pre životné prostredie: Nebezpečné vďaka 
vysokej viskozite. Materiál sa nesmie dostať do vodných 
zdrojov. 

Bezpečnostné opatrenie obsluhy: Vyhnite sa ďalšiemu 
kontaktu so znečisteným oblekom a inhalácii ďalších 
výparov. 

Spôsoby čistenia: Pri úniku vytvorí olejovú škvrnu. 
Posypte olej vsakovacím materiálom. Vyhnite sa 
rozpúšťaniu materiálu mechanickými bariérami. Odstráňte 
fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami.  

Osobná ochrana: Vyhovujúce ochranné oblečenie, pri 
manipulácii používať rukavice a ochranné okuliare. 

 
  

7. Manipulácia a skladovanie 

Manipulácia:           

 Obecné upozornenie: Vyhnite sa inhalácii výparov z horúceho oleja. Počas presunu by sa látka nemala dostať do 
kontaktu so vzduchom, použite pumpu a spojenia správne utesnené proti elektrostatickému náboju. 
Kontaminovaný vzduch by sa mal prefiltrovať. 

 Špeciálne podmienky: Používajte ochranné rukavice a okuliare. Nezvárajte ani neprevádzajte také aktivity, ktoré 
by mohli vyvolať iskrenie. Nezvárajte ani prázdne kontajnery bez toho, aby ste ich predtým poriadne 
nevypumpovali. 

Skladovanie: 
Teplota a rozkladné produkty:  Oxid uhoľnatý (jedovatý plyn) a dusiace látky môžu byť emitované pri vysokých 
teplotách pri neúplnom spaľovaní. 

 Nebezpečná reakcia: NP 

 Skladovacie podmienky: Kontajnery musia byť riadne vyvážené a utesnené, umiestnené v zakrytom sklade 
s dobrou vontiláciou a nižšou teplotou. V sklade nefajčiť, nezvárať ani neprevádzať také aktivity, kedy dochádza 
k vzniku otvoreného ohňa. 
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 Nekompatibilné materiály: Silné oxidanty. 

8. Kontrola expozície a osobná ochrana 

Osobná ochrana: 

Ochrana dýchacích ciest: Produkt je pri izbovoj teplote iba 
voľmi málo prchavý a nepredstavuje voľké riziko. 
V prípade prítomnosti horúceho oleja použite ochrannú 
masku, aby nedošlo k inhalácii horúcich výparov. 

 Ochrana očí: Bezpečné okuliare. 

Ochrana kože: Rukavice (polyetylén, polyvinyl chlorid a 
neoprén; nepoužívať z prírodného ani umelého kaučuku.   

Ďalšie ochranné prostriedky: Sprchy a prostriedky na 
vyplachovanie očí na pracovisku. 

Obecné upozornenia: Vyvarujte sa inhalácii výparov z horúceho oleja. Výpary sa môžu vo vzduchu premiestniť i na 
vzdialenejšie miesta. 

Špeciálne hygienické požiadavky: Musí sa zničiť znečistená obuv. Kontaminované oblečenie by sa nemalo doma prať. 
V prípade znečistenia odevu je dôležitá i výmena spodného prádla. Pracovníci musia mať k dispozícii sprchy s teplou 
vodou a umývacími prostriedkami. Po práci sa doporučuje použiť ochranný krém. 

Kontrola expozície:   
  TLV/TWA (ACGIH) = 5 mg/m3 (olejová hmla)                                                               

 
 

 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Vzhľad: Jantárová olejová kvapalina pH: NP 
Farba: ASTM D-1500: 4 Zápach: Mazací olej.   

Bod varu: >400oC (ASTM 1160) Bod mrazu: -42 oC max. (ASTM D-97) 

Bod vzplanutia: 215 oC min. (ASTM D-92) Bod horenia: 235°C min. (ASTM D-92) 

Výbušné vlastnosti: NP Oxidačné vlastnosti: NP 

Tlak výparov: <0.1 mmHg pri 25oC Hustota : 0.847 g/cm3 typické pri 15o C 

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustiteľné  Rozdeľovací koeficient (n-octanol/voda): 

 Rozpustnosť: Organické rozpúšťadlá. 

Ostatné údaje:  
 Viskozita pri 100oC= 17.2 cSt typická  

              Viskozita pri 40oC= 110 cSt typická  

 
 

10. Stabilita a reaktivita 

Stabilita: Stabilné pri izbovej teplote. Neprijateľné podmienky: Vystavenie otvorenému ohňu. 

Neprijateľné materiály: Silné oxidanty s olejmi a organickými materiálmi. 

Nebezpečné rozkladné produkty: Oxid uhoľnatý (jedovatý plyn) a dusiace látky môžu byť emitované pri vysokých 
teplotách pri neúplnom spaľovaní. 

Polymerizačné riziko: NP Podmienky, ktorým je nutné sa vyhnúť: NP 
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11. Toxikologické informácie 

Spôsoby expozície: Kontakt s kožou, oči a inhalácia. Vnútorné požitie nie je príliš časté. 

Akútne a chronické efekty: Žiadne významné efekty nie sú známe. Podráždenie vďaka kontaktu s kvapalinou či výparmi 
sú najčastejšími prípadmi. 
LD50>15 g/Kg  (oral-rat) 
LD50>5 g/Kg  (skin-rat) 

Karcinogény:  

 Základná zložka oleja: IARC klasifikácia: Skupina 3 (Látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna pre človeka) 

Reprodukčná toxicita: Neevidovaná. 

Zdravotné podmienky zvyšujúce riziko vystavenia: Respiračné a dermatologické preblémy. 

    
 

12. Ekologické informácie 

Potencionálne znečistenie: 

 Stálosť a odbúranie: Materiál je mastný a viskózny a rozširuje sa na vodnej hladine, tvorí škvrny. Predstavuje to 
vysoké riziko znečistenia, hlavne pre morské zálivy; pri kontakte dochádza k zahubeniu menších morských 
organizmov a celkovo to znamená veľký problém pre morský život v blízkosti hladiny. Dôjde tak k narušeniu 
celého ekosystému.  

 Mobilita/bioakumulačný potenciál: Nie sú žiadne dôkazy o eventuálnom potenciále vodných organizmov vstrebať 
túto látku, hoci môže zapríčiniť dlhodobé škodlivé efekty vo vodnom prostredí, vzhľadom na svoj vysoký 
potenciál znečistenia. 

Ekotoxikologický efekt: LL50  (Lethal loading)>1,000 mg/l (Základná zložka oleja). Vo vyšších koncentráciách 
nebezpečné pre morské živočíchy. 

 
 

13. Informácie o zneškodňovaní 

Metódy likvidácie: Recyklácia a znovuobnovenie základnej zložky oleja, pokiaľ je to možné. 

Vypúšťanie oleja:  Iba v špeciálných priestoroch k tomu určených. Nutné zamedziť úniku oleja. 
 
 Upozornenie: Uniknutý olej môže ohroziť mikroorganizmy. 
 
 Manipulácia: Vyvážené a utesnené kontajnery. Vyhnite sa priamemu kontaktu s vypúšťaným olejom. 
 
 EC nariadenie: Spoločnosti, ktorá akokoľvek manipuluje s použitým olejom musí podľa nariadenia č. 

91/156/EEC obdržať povolenie. 

 
 

14. Informácie pre prepravu 

Špeciálne upozornenie: Stabilné pri izbovej teplote a pri preprave. Skladovať v miestach s nízkou teplotou a dobrou 
ventiláciou. 
Ďalšie informácie: 
 UN číslo: NP 
 ADR/RID: Neklasifikované  

 
IATA-DGR: Neklasifikované 
IMDG: Neklasifikované 
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15. Informácie o právnych predpisoch 
Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. 
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpade. 
Zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch. 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona 163/2001 Z.z. 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa direktívy EC 88/379/EEC. 

 
 

16. Ostatné informácie 
 
Údaje konzultované na základe: 

EINECS: European Invontory of Existing Commercial Substances. 
RTECS: US Dept. of Health & Human Sarvices. 
HSDB: US National Library of Medicine 
CHRIS: US Dept. of Transportation. 

Legislatíva konzultovaná: 
Dir. 67/548/EEC of dangerous substances (including amendments and adaptations in force). 
Dir. 88/379/EEC of dangerous preparations  (including amendments and adaptations in force). 
Dir. 91/689/EEC dangerous waste; Dir. 91/156/EEC waste management. 
Royal Decree 363/95: Regulation about notification of new substances and classification, packaging 
and labelling of dangerous substances.  
European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR). 
Regulation on the international transport of dangerous goods on the railway. (RID) 
International maritime code of dangerous goods. (IMDG) 
International Civil Aviation Organization (ICAO) and International Air Transport Association 
(IATA) regulation pertaining to air shipment. 

 
Zhrnutie: 

CAS: Chemical Abstract Sarvice 
IARC: International Agency for 
Resaarch on Cancer 
TLV: Threshold Limit Value 
TWA: Time Weighted Avorage 
STEL: Short-Term Exposure Levol 
REL: Recommendable Exposure Limit 
PEL: Permissible Exposure Limit  
BEI: Biological Exposure Index 

 
 
LD50: Lethal Dosa Medium 
LC50: Lethal Concentration Medium 
TDLo: Toxic Dosa Low 
LDLo: Lethal Dosa Low 
EC50: Effectivo Concentration Medium 
IC50: Inhibitory Concentration Medium 
ADI: Acceptable Daily Intake 
BOD: Biological Oxygen Demand 
NP: Not Pertinent 

 
Tu poskytované informácie sú získané z kvalitných a pravdivých informačných zdrojov a súhlasia so všetkými 
nariadeniami o nebezpečných látkach. Je vlastnou zodpovednosťou užívateľa riadiť sa informáciami v tomto 
bezpečnotnomm liste. 

 
 


