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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Redex 10W-40 Part Synthetic Oil A3/B3 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 
 
1.1. Индификатор на продукта 

         Търговско наименование  Redex 10W-40 Part Synthetic Oil A3/B3         Моторно масло 10W40 
          Код на продукта  RMTN0007A 

 
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват 

Идентифицирани употреби       Моторно масло 

1.3. Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност 
 
Holts Car Care Product 
Holt Lloyd International Ltd 
Barton Dock Road 
Stretford 
Manchester 
M32 0YQ - England, UK 
+44 (0) 161 866 4800 
FAX +44 (0) 161 866 4854 
www.holtsauto.com 

 
ДИСТРИБУТОР: БОМАР БЪЛГАРИЯ ООД  
                         ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А  
                         гр. София  
                         тел.: 02/ 958 19 51  
                         e-mail: office@bomarbg.eu  
                         www.bomarbg.eu 

                          info@holtsauto.com 

 1.4. Телефон за спешни случаи 

Страна Организация/Компания Адрес Телефонен номер при 
спешни случаи 

България Национален токсикологичен 
информационен център Многопрофилна 
болница за активно лечение и спешна 
медицина "Н.И.Пирогов" 

Гр. София 1606 Бул. Тотлебен 21  
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg; 
http://www.pirogov.bg 

+359 2 91 54 233 

 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 
2.1. Класификация на веществото или сместа 
 
Физически опасности   Не е класифицирано 
Опасности за здравето  Не е класифицирано 
Опасностите за околната среда  Не е класифицирано 
 
2.2. Елементи на етикета 
 
Предупреждения   NC не е класифициран 
за опасност  
   
2.3. Други опасности 
 

РАЗДЕЛ 3: Описание на опасностите 
3.2. Смеси 
 
   
Други компоненти под нивата на докладване                                                                                                                                            60-100% 
CAS номер: - 
Класификация 
Не е класифицирано  
 

  
   
Минерално масло 10-30% 
CAS номер: - 
Класификация 
Не е класифицирано  
 

Пълният текст на всички R-фрази и изречения за опасност е посочен в раздел 16 
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Redex 10W-40 Part Synthetic Oil A3/B3 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 
4.1. Описание на мерките за оказване на първа помощ 
Обща информация  Лекувайте симптоматично. 
Вдишване  Малко вероятно е начинът на излагане, тъй като продуктът не съдържа летливи вещества. 
 
Поглъщане  Изплакнете обилно устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на безсъзнателен човек. Преместете 

засегнатото лице на чист въздух и поддържайте топло и в покой в удобно за дишане положение. Потърсете 
медицинска помощ, ако някакъв дискомфорт продължава. 

 
Контакт с кожата  Отстранете замърсените дрехи. Измийте добре кожата със сапун и вода. Потърсете медицински внимавайте 

незабавно, ако след измиване се появят симптоми. 
 
Контакт с очите  Отстранете всички контактни лещи и отворете клепачите широко. Продължете да изплаквате поне 10 минути и 

потърсете медицинска помощ. 
 
4.2. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени  
Обща информация  Тежестта на описаните симптоми ще варира в зависимост от концентрацията и продължителността на 

експозиция. 
 
Вдишване   Това е малко вероятно да се появи, но могат да се развият симптоми, подобни на тези при поглъщане. 
 
Поглъщане   Може да причини дискомфорт при поглъщане. 
 
Контакт с кожата   Дразнене на кожата. Продължителният контакт с кожата може да причини зачервяване и дразнене. 
 
Контакт с очите   Дразнене на очите и лигавиците. Продължителният контакт може да причини зачервяване и / или разкъсване. 
 
4.3. Указание за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение 
Бележки за лекаря  Лекувайте симптоматично. 
 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 
5.1. Средства за гасене 
Подходящи средства         Гасете с пяна, въглероден диоксид, сух прах или водна мъгла. Не използвайте водна струя като пожарогасител,  
за гасене                               тъй като това ще разпространи огъня. 
    
  
5.2. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа 
 
Специфични опасности  В случай на пожар могат да се образуват токсични и корозивни газове. Не са забелязани необичайни опасности от 

пожар или експлозия 
Опасно изгаряне  При термично разлагане или изгаряне може да се отделят въглеродни окиси и други токсични газове или пари. 

Оксиди на въглерода. Азотни оксиди. 
 
5.3. Съвети за пожарникарите 
 
Предпазни действия по 
време на гасене на 
пожара 

Не са известни конкретни предпазни мерки при пожар. 

 
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

 
6.1. Лични предпазни средства, предпазни средства и изображения при специални потребители 
Лични предпазни мерки  Носете предпазно облекло, както е описано в раздел 8 на този информационен лист за безопасност. 

 
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 
 
Предпазни мерки за  Избягвайте изпускане в околната среда. Не изхвърляйте в канализацията или водите или върху земята. 
околната среда 
 
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 
 
Методи за почистване Носете подходящо защитно оборудване, включително ръкавици, очила / щит за лице, респиратор, ботуши, 

дрехи или престилка, според случая. Попийте във вермикулит, сух пясък или пръст и поставете в контейнери. 
Избягвайте разливането или оттичането в канализацията, канализацията или водотока. 

6.4. Позоваване на други раздели  
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Redex 10W-40 Part Synthetic Oil A3/B3 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 
7.1. Предполагам услуга за безопасна работа 
 
Предпазни мерки при 
употреба 

Избягвайте разливането. Избягвайте контакт с кожата и очите. 

 
7.2. Условия за безопасно обитаване, включително несъвместимост 
 
Предпазни мерки 
присъхранение   

Съхранявайте само в оригиналния контейнер. Пазете от храни, напитки и храни за животни. 
Да се съхранява на хладно и добре проветриво място. 

 
Клас на съхранение  Неопределено съхранение. 
 
7.3. Специфична (и) крайна (и) употреба (и) 
 
Специфична крайна употреба Идентифицираните приложения за този продукт са подробно описани в раздел 1.2. 
 
 

РАЗДЕЛ 8: Контрол върху експозицията / лични предпазни средства 
 
8.1. Параметри на контрола 
 
8.2. Контрол върху експозицията 
Предпазни средства 

 
 
Защита на очите/ръцете Трябва да се носи следната защита: Очила с химически пръски. 

 
Защита на ръцете Химически устойчиви, непроницаеми ръкавици, които отговарят на одобрен стандарт, трябва да се носят, ако 

оценката на риска показва възможен контакт с кожата. 
 

Друга защита за кожата и 
тялото 

Носете подходящо облекло, за да предотвратите разумно вероятния контакт с кожата. 
 
 

Хигиенни мерки Измийте ръцете след работа. 
 

Защита на дихателните 
пътища 

Дихателна защита не се изисква.  
 

  
РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

 
9.1. Информация за основните физични и химични свойства 
 
Външен вид   течност. 

Миризма   Лека. 

Начална точка на кипене и диапазон 360 ° C 

Точка на запалване > 200 ° C Затворена чаша. 

Парно налягане   0,1 hPa при 20 ° C 

Относителна плътност  0,87 

Температура на самозапалване 260 ° C 

Вискозитет 95 cSt при 40 ° С 

 
9.2. Друга информация 
 
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
 
10.1. Реактивност 
Не са известни опасности от реактивността, свързани с този продукт. 
 
10.2. Химична стабилност 
Стабилност Стабилен при предписаните условия за съхранение.  
 
10.3. Възможност за опасни реакции 
Не е приложимо. Няма да полимеризира. 
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Redex 10W-40 Part Synthetic Oil A3/B3 

 
10.4. Условия, които трябва да се избягват 
Условия, които трябва Избягвайте топлина. Избягвайте замръзването. 
да се избягват                       
 
10.5. Несъвместими материали 
Материали, които трябва да се избягват Окислители. 
 
10.6. Опасни продукти на разпадане 
Опасни продукти      Не се разлага, когато се използва и съхранява според препоръките. Оксиди на въглерода. Термичното разлагане 
на разпадане   или изгаряне може да освободи въглеродни окиси и други токсични газове или пари.    

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти  
 
Токсикологични ефекти Няма налична информация. 
 
Остра токсичност - орално 
Резюме  Може да причини дискомфорт при поглъщане. 
 
Остра токсичност - вдишване 
Резюме   Продължителното вдишване може да бъде вредно. 
 
Корозия / дразнене на кожата 
Резюме   Не са известни вредни ефекти. 
 
Сериозно увреждане / дразнене на очите 
Резюме   Директният контакт с очите може да причини временно дразнене. 
 
Мутагенност на зародишните клетки 
Резюме   Няма налични данни за самия продукт 
 
Канцерогенност 
Резюме   Няма налични данни за самия продукт 
 
Репродуктивна токсичност 
Резюме   Няма налични данни за самия продукт 
 
Специфична токсичност за целевите органи - еднократна експозиция 
Резюме   Няма налични данни за самия продукт 
  
Специфична токсичност за целевите органи - многократна експозиция 
Резюме   Няма налични данни за самия продукт 
 
Опасност от аспирация 
Резюме   Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 

Екотоксичност   Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени. 
 
12.1. Токсичност 
 
12.2. Устойчивост и разградимост 
 
12.3. Биоакумулираща способност 
 
12.4. Преносимост в почвата 
 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 
Резултати от оценката на Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB. 
PBT и vPvB  
 
12.6. Други неблагоприятни ефекти 
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Redex 10W-40 Part Synthetic Oil A3/B3 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 
Методи за обезвреждане   Изхвърляйте отпадъците на лицензирани за това места в съответствие с изискванията на местните власти по  

третиране на отпадъците. 
 

 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
 
Обща информация Продуктът не е регулиран от международните разпоредби за транспорт на опасни товари (IMDG, IATA, ADR/RID). 
 
14.1. Номер по списък на ООН 
Не е приложимо. 
 
14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН 
Не е приложимо. 
 
 14.3. Клас (ове) на опасност при транспортиране 
Не е необходим предупредителен знак за транспорт. 
 
14.4. Опаковъчна група 
Не е приложимо. 
 
14.5. Опасности за околната среда 
Опасно за средата / морски замърсител Не. 
 
14.6. Специални предпазни мерки за употреба 
Не е приложимо. 
 
14.7. Транспортирайте в нашето състояние, като използвате приложение II от MARPOL 73/78 и IBC от Кодекса 
Не е приложимо. 

 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативно уредба / изготвяне на безопасността, здравето и околната среда 
 
Национални нормативни EH40 / 2005 Ограничения за експозиция на работното място 
разпоредби  
 
ЕС законодателство Законодателство на ЕС Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
   Декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (изменени). 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества (REACH) (изменен). 

 
Разрешения (Приложение Не са известни специфични разрешения за този продукт. 
XIV от Регламент 1907/2006) 
 
Ограничения (Приложение Не са известни специфични ограничения за употребата на този продукт. 
XVІІ от Регламент 
1907/2006) 
 
15.2. Оценка на безопасността на химически вещество или смес 
Не е извършена оценка на химическата безопасност. 
 
 

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 
 
Дата на преработката  05.08.2019 г 
. 
Преработка  2 
 
Дата на отменяне  25.07.2019г. 
 
ИЛБ №    21566 
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